
 
       Huis- en stalregels van Paardensportvereniging Mazeppa 
 
       Lidmaatschap 
 

1. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij al datgene nalaat dat de goede naam van Paardensportvereniging Mazeppa in 
diskrediet kan brengen. 

 
2. Tijdens de lessen en bij gebruik van de accommodatie wordt van alle leden verwacht, dat zij ten opzichte 

 van elkaar, de instructie en derden de algemeen geldende fatsoensnormen in acht nemen. 
 

3. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 31 december van ieder jaar. 
Opzegging van het lidmaatschap van Paardensportvereniging Mazeppa dient altijd schriftelijk/per mail  voor 
1 juni of voor 1 november bij het secretariaat te geschieden. 

 
4. Aanmelding voor het lidmaatschap van Paardensportvereniging Mazeppa halverwege de in punt 3 genoemde periode 

wordt naar rato in rekening gebracht. 
 

5. Het lesjaar loopt van 1 januari t/m 31 maart, 1 april t/m 30 juni, 1 juli t/m 30 september 1 oktober t/m 
31 december van ieder jaar. Opzegging van de lessen van Mazeppa dient altijd schiftelijk/per mail voor  
1 maart, 1 juni, 1 september of 1 november bij het secretariaat te geschieden. 

 
6. Aanmelding voor de lessen van Paardensportvereniging Mazeppa halverwege de in punt 5 genoemde periode wordt  

naar rato in rekening gebracht. 
 

7. Het Federatiejaar van de KNHS loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar. Opzegging van het  
lidmaatschap van de KNHS dient altijd schriftelijk/per mail voor 1 november van het lopende kalenderjaar te 
geschieden. 

 
8. Bij opzegging van het lidmaatschap van de KNHS in de loop van het jaar volgt geen restitutie van de teveel betaalde 

contributie. 
 

9. In juni en december van ieder jaar worden de nota’s verstuurd met daarop vermeld de contributies voor het afgelopen 
halfjaar . 

 
       Instructie 

 
1. De lessen worden ingedeeld door het bestuur van Paardensportvereniging Mazeppa in overleg met de betreffende 

instructeur/instructrice. 
 

2. Klachten over de instructie kunnen uitsluitend bij het bestuur worden ingediend. 
 

3. Van ieder lid wordt verwacht, dat hij/zij in geval van verhindering, ruim voor de aanvang van de lessen zijn/haar 
instructeur/instructrice daarvan op de hoogte brengt. 

 
       Algemeen. 
 
         1.    Klachten kunnen uitsluitend bij het bestuur worden ingediend. 
 
         2.    Er wordt 2 maal per jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden, waar alle leden welkom zijn. Men ontvangt 
                2 weken voor de vergadering (per email) de agenda met daarbij de notulen van de vorige vergadering. 
 
         3.    In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. 
 
        Het bestuur van Paardensportvereniging Mazeppa 


