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Contactgegevens  

De rijvereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS). Wij vallen 
in de regio Noord-Holland.  

Het bestuur is samengesteld door: 

 

Voorzitter  

Olga Wesselingh  voorzitter@amethystwijdewormer.nl   06-23512014   
 

Penningmeester 

Naomi Molleman  Penningmeester@amethystwijdewormer.nl 06-47847679 

 

Secretaris  

Jordana de Blecourt-Conradie Secretaris@amethystwijdewormer.nl  06-42835649  

 

Wedstrijdsecretariaat 

Vacature    

 

Mennen  

Susan Laan   susanlaan@gmail.com     06-10541855 

 

Aanspreekpunt jeugd/ Activiteiten 

Lis van der Wal   lisvdw92@gmail.com    06-38033764 
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Welkom 
 

Het bestuur van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub “Amethyst” heet u graag welkom als nieuw lid 
van onze vereniging! Met dit informatieboekje willen wij u op weg helpen binnen onze vereniging. 
 
Als lid mag u op elk uur van de dag gebruik maken van de binnen en buitenbak, tenzij er 
verenigingslessen, onderhoud of andere club activiteiten plaats vinden. 

Als lid mag u deelnemen aan één verenigingsles per week. Wilt u vaker lessen dan kan u zich bij de 
penningmeester aanmelden voor een extra discipline. Het heeft de voorkeur dat u een vaste les per 
week kiest zodat de instructie weet wie zij kan verwachten en een indeling kan maken. Tijdens de lessen 
en de wedstrijden is de kantine open. Ieder lesuur heeft een eigen appgroep waarin u zich kan aan en 
afmelden voor de les.  In de App wordt ook overlegd over de lesindeling en eventueel de tijd.  

Indien u bent verhinderd, is het ook toegestaan om deel te nemen aan een andere les. Als u contact 
opneemt met de instructie van de desbetreffende les, kunt u indien mogelijk, meerijden met de 
bestaande les.  
Het is niet toegestaan dat iemand anders jouw paard berijdt in de rijbaan van Amethyst. Het 
lidmaatschap is namelijk persoonsgebonden, niet paardgebonden. 

Op de laatste zondag van de maand organiseert de vereniging een officiële dressuurwedstrijd. In de 
zomermaanden vinden de wedstrijden in de buitenbak plaats. (B t/m Z) In de wintermaanden zijn de 
wedstrijden in de binnenbak. (B t/m M) Als lid van Amethyst is het mogelijk om met korting deel te 
nemen aan de dressuurwedstrijden. 

In overleg met het bestuur worden er regelmatig activiteiten bij Amethyst georganiseerd. Houd hiervoor 
onze facebookpagina https://www.facebook.com/amethystwijdewormer en website 
www.amethystwijdewormer.nl in de gaten. Via de “ leuke dingen Amethyst” app groep word er vaak 
geïnformeerd of er interesse is voor een bepaalde activiteit 

Op maandagavond is er afdelingsdressuur (meertal/viertal). Een leuke manier om in groepsverband 
paard te rijden. De lessen zijn toegankelijk voor alle leden. Vanaf juni wordt er een wedstrijdgroep 
geselecteerd. Deze groep probeert zich te selecteren voor de Regiokampioenschappen en de Hippiade. 
Amethyst is al meer dan 25 jaar actief in het rijden van viertal en is dus ook een bekende naam. 

Met zijn allen houden we de vereniging levend en de accommodatie netjes. Verderop in dit boekje vind 
je het inschrijfformulier en een keuze lijst voor diverse vrijwilligerstaken. Elk lid is verplicht taken te 
doen voor de vereniging. Bij Amethyst kan dit niet worden afgekocht.  
In dit boekje vindt u verder een aantal reglementen en statuten. Deze en meer kunnen worden 
teruggevonden op onze website: www.amethystwijdewormer.nl 

Wij hopen u vaak te zien op de vereniging en wensen u veel rijplezier! 

 

Het bestuur van L.R. & P.C. Amethyst Wijdewormer 
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Geschiedenis 
 

In 1974 werd Amethyst als kleine club opgericht door Jaap Stam. De club kreeg de beschikking over een 
klein stukje terrein achter de stal van de familie Stam. Hier kon men trainen en voor de fanatiekelingen 
werden er ook wedstrijden georganiseerd. De rijvereniging sloot zich aan bij de Koninklijke Federatie van 
Landelijke Rijverenigingen in Ermelo, tegenwoordig beter bekend als de KNHS. 

Jarenlang was de vereniging betrokken bij de intocht van Sinterklaas in Purmerend, Zaandam en 
Zaandijk. Er zijn mooie herinneringen aan de bloemencorso en de vereniging is beroemd geworden met 
een spectaculaire Riddershow die zij opvoerden tijdens concoursen en andere evenementen. 

In 1999 is er door een enorme inzet van het toenmalige bestuur een binnenrijhal neergezet. Door de 
komst van deze hal kon er het gehele jaar door getraind worden, dit zorgde voor mooie resultaten. 
Individuele successen werden behaald op de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo, en ook 
verschillende viertallen van Amethyst wisten zich te plaatsen voor het Kampioenschap. Na brons in de 
klasse L en M behaalde het viertal van 2001 zelfs goud in de klasse Z! 

Op 21 juni 2001 overleed de heer Stam, een groot verlies voor iedereen, zo ook voor de vereniging. 
Gelukkig zijn er nog steeds veel vrijwilligers die zich in zetten voor de vereniging. Met elkaar houden we 
de vereniging gezond en de accommodatie netjes. 
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Verenigingslessen 
 
Als lid van Amethyst heb je recht op één verenigingsles per week. De lessen hebben minimaal 2 
deelnemers en maximaal 5. Er zijn verschillende mogelijkheden, dressuur, springen of menles. Mocht je 
meer lessen willen volgen, dan is dit mogelijk door een extra discipline aan te vragen bij de 
penningmeester. Hier zijn extra kosten aan verbonden 
 
Dressuurles 

Amethyst biedt dressuurles aan op verschillende avonden en op verschillend niveau. Op deze manier is 
er voor iedereen een geschikt tijdstip en is er altijd wel een instructie waar je een klik mee hebt en die 
jou net dat stapje verder kan brengen! 

Wanneer? Door wie? 
Woensdagavond Marjan Bronckhorst 
Donderdagochtend Ranghild Hartman 
Zaterdagochtend Muriel Visser  (oneven weken), Ranghild Hartman (even weken) 

 
Springles 

Op vrijdagavond op de oneven weken geeft Ranghild springles en/of cavaletti-training. Er wordt 
dressuurmatig gesprongen. Veiligheid en plezier staat voorop! De vereniging beschikt over modern 
hindernismateriaal en wat leuke, losse materialen om verschillende hindernissen te maken. 
 

Menles 

Op dinsdagavond is er een gezellige menles. Noranne van Giessel geeft dressuurles en op verzoek 
kunnen er wat pionnen neergezet worden om vaardigheid te oefenen. Als er ruimte is mogen de 
rijtuigen onder de overkapping bij Amethyst worden gestald.  
 

Afdelingsdressuur 

Op maandagavond is er een les afdelingsdressuur.  
(meertal/viertal) Nathalie Jansen is een zeer bevlogen 
instructrice die zich met enorm veel enthousiasme al 
meer dan 25 jaar inzet voor de afdelingsdressuur op 
onze vereniging. Zij heeft enorm veel ambitie en reist elk 
jaar met een viertal af naar Ermelo om daar te stralen op 
de Hippiade. De viertal lessen zijn voor alle leden, 
ongeacht niveau of wedstrijd ambities. Pas in juni wordt 
er een wedstrijd viertal geselecteerd dat daadwerkelijk 
mee gaat rijden op de regiokampioenschappen. De 
lessen zijn het hele jaar open voor alle leden. 
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Tarieven 2021 
 

Tarieven lidmaatschap 

Contributie pony’s €215 

Contributie paarden €235 

Contributie Mennen €235 

Extra Discipline  €118 

Ondersteunend lid €25 

Wedstrijd lid  €50 ( excl. startkaartkosten) 

 

Deze tarieven zijn exclusief lidmaatschap bij de KNHS. Lidmaatschap van de KNHS is verplicht. De kosten 
hiervan bedragen €25,75 dit is incl 4x per jaar Paard&Sport. 

Een startpas is rechtstreeks te bestellen bij de KNHS.  
Informatie over een startpas vindt u op de site www.mijnknhs.nl of www.klantenservice.knhs.nl  

 

Tarieven advertenties  

Reclamebord per jaar  €125 
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Gedragsregels in de rijbaan 
 

In de rijbaan gelden een aantal regels waar ieder die de rijbaan gebruikt, zich aan dient te houden. 

Kleding 
-Draag een goedgekeurde veiligheidshelm.  

-Schoeisel met een gladde zool en een hak en het gebruik van chaps of laarzen is verplicht 

 

Voorrang 

- Onderhoud, verenigingslessen en andere clubactiviteiten hebben voorrang op vrij rijden 

- Laat andere weten als je de bak in komt door de deur op een kier te openen en vraag toestemming om 
naar binnen te gaan (deur vrij!) 

- Wie op de linkerhand rijdt, heeft voorrang op de hoefslag (dus rechts houden) 

- Wie in een snellere gang rijdt, heeft voorrang 

- Wie in een zijgang rijdt, heeft voorrang 

- Snijd elkaar niet af en geef ruimte bij het passeren 

 

Andere afspraken  

- Op- en afstijgen op de AC-lijn. 

- Geef elkaar de ruimte. 

- Springen over een hindernis alleen in overleg met andere ruiters in de baan. 

- Indien er buiten wordt gereden: hek op de brug sluiten. 

- Menners alleen in de rijbaan als ruiters daar toestemming voor hebben    

  gegeven. Tijdens het vrij mennen geldt dit andersom. ( overleg even met elkaar!) 

-Longeren en losgooien in de rijbaan is niet toegestaan. Dit graag achter de hal in de kleine 

  Buitenbak. 

-Honden mogen niet los op het terrein en niet in de rijbaan. 
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Bakbezetting  
 

 
MAANDAG Meertal ( even weken) 

19.00-21.00u 

 

DINSDAG Mennen  

19.00-22.00u 

 

WOENSDAG Clubles paarden 

19.00-21.00u  

 

DONDERDAG Clubles paarden     Vrij mennen 

10.00-11.00u            11.00- 12.00u 

 

VRIJDAG Springles (oneven weken) 

18.00-20.00u  

 

ZATERDAG Clubles paarden & pony’s 

09.30-12.30u 

 

ZONDAG Vrij mennen 

15.00-17.00u 

 

         *wijzigingen voorbehouden 
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Huishoudelijk regelement  
 INLEIDING 

Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op een leuke en 
sportieve manier de hippische sport te beoefenen met paard/pony en medeleden. Ook speelt bij 
Amethyst de gezelligheid en behulpzaamheid een grote rol.   

Dit houdt wel in dat we met elkaar deze vereniging in stand moeten houden. Als gevraagd wordt om 
deel te nemen aan een vrijwilligerstaak, wordt verwacht dat u daar welwillend tegenover staat. 
Vanzelfsprekend naar ieders vermogen en we zeggen dan ook: ‘één voor allen – allen voor één’.    

Verder is het belangrijk om te weten dat we naast ‘officiële statuten’, een aantal zaken binnen de 
vereniging helder hebben afgesproken. In dit ‘huishoudelijk reglement’ worden allerlei aanvullende 
onderwerpen geregeld die geen plaats in de statuten hoeven te hebben, maar waarvan het wel goed is 
dat de leden zich aan de gemaakte afspraken houden. Het reglement bevat afspraken en/of procedures 
die specifiek voor de vereniging zijn opgenomen en vastgesteld.  

ALGEMEEN  

Artikel 1 Het spreekt voor zichzelf dat het gedrag van onze leden t.a.v. mens en dier behoorlijk dient te 
zijn. Leden worden geacht zo nodig bij te dragen aan en mee te helpen bij het handhaven van de orde. 
Leden houden zich aan de door de Ledenraad van de KNHS opgestelde gedragscode.  

LEDEN  

Artikel 2 Leden en aspirant-leden zijn natuurlijke personen, die zich schriftelijk hebben aangemeld bij 
het bestuur van de vereniging.  Het bestuur beslist over het verzoek binnen één maand na ontvangst van 
het verzoek. Een afwijzende beslissing dient – bij aangetekend schrijven – ter kennisname van de 
verzoeker te worden gebracht met vermelding dat hiertegen in beroep kan worden gegaan bij de 
algemene ledenvergadering. Het beroep dient te worden ingesteld binnen één maand na de dag van 
ontvangst van het bericht van afwijzing. De algemene ledenvergadering beslist over het beroep in haar  
eerstvolgende vergadering.  

DONATEURS  

Artikel 3 Donateurs en aspirant-leden mogen de algemene vergadering bijwonen, zij hebben daar geen 
stemrecht.  

ERELEDEN  

Artikel 4 Ereleden genieten dezelfde rechten als de leden, doch zijn vrijgesteld van het betalen van de 
contributie.  

CONTRIBUTIE EN BEËINDIGING LIDMAATSCHAP  

Artikel 5 Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december van elk jaar en wordt stilzwijgend 
verlengd met 12 maanden, tenzij uiterlijk 2 maanden van tevoren schriftelijk opgezegd wordt. De 
contributie, te betalen door de leden en aspirant-leden, wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door 
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de algemene ledenvergadering vastgesteld. Tevens bepaalt de algemene ledenvergadering de grootte 
van het entreegeld.  

Artikel 6 Voor het vaststellen van de te betalen contributie worden de leden en aspirant-leden 
ingedeeld in een aantal categorieën, te weten:  

 rijdende leden.  
 niet rijdende leden en  
 ponyruiters.  

De contributie dient door de leden binnen 4 weken na de factuurdatum te worden voldaan. Het bestuur 
kan hiervan ontheffing verlenen. Bij niet tijdige betaling aan de functionaris kan het verschuldigde door 
een incassobureau geïnd worden en komen de kosten van incassering ten laste van het 
verantwoordelijke lid.  

VOORZITTER  

Artikel 7 De voorzitter heeft de leiding van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergadering en 
tekent de stukken zo nodig. Hij leidt de vergaderingen volgens de agenda en fiatteert de notulen; hij 
geeft gelegenheid aan de leden om hun mening te geven t.a.v. elk agendapunt; indien een lid zich niet 
houdt aan het ontwerp of zich misdraagt, is de voorzitter bevoegd dit lid het woord te ontnemen.  Hij 
kan de vergadering schorsen zolang als nodig is in verband met het aan de orde zijnde agendapunt. Op 
verzoek van de meerderheid der aanwezigen leden dient de vergadering onmiddellijk hervat te worden.       

LEDENVERGADERING  

Artikel 8 De algemene ledenvergadering kan slechts beslissen over zaken, die op de agenda van de 
betreffende vergadering staan. Eén algemene ledenvergadering wordt op een zodanig tijdstip belegd, 
dat daarin de agenda’s van de algemene ledenvergadering van de KNHS (waarbinnen de vereniging 
krachtens art. 11 lid 8 van de statuten van de KNHS 2008 is opgenomen) besproken kunnen worden. In 
deze vergadering worden de nodige stemmingen verricht en worden de afgevaardigden naar de 
betreffende vergaderingen aangewezen. Deze vergadering kiest - op voordracht van het bestuur - uit 
haar midden een lid/leden, alsmede een plaats vervangend lid/ plaats vervangende leden, voor het 
bestuur van de kring(en) waarin de vereniging conform artikel 12 van de statuten van de KNHS is 
opgenomen. De verkiezing vindt plaats ter voorziening in de vacature in het kringbestuur. 
Tegenkandidaten kunnen door tenminste een/tiende deel der stemgerechtigde leden, worden 
voorgedragen. Tenminste vier dagen voor de algemene ledenvergadering dien(t) (en) de naam/namen 
ter kennis van het bestuur te worden gebracht.  

 

BESTUURSVERGADERING  

Artikel 9 Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van de voorzitter of van tenminste 
twee andere bestuursleden.  

b. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, die belast is met:  



   
 

11 
 

 het samenstellen van de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen;  
 het bijhouden van het register van leden, donateurs en ereleden;  
 het tijdig uitnodigen van de te houden en van agenda voorziene bestuurs- en 

ledenvergaderingen; het voeren van de correspondentie namens bestuur en leden;  
 het bijhouden van het archief;  
 het opstellen van een jaarverslag, waarin opgenomen o.a. de diverse activiteiten van de 

vereniging.  
 alles, dat redelijkerwijze tot werkzaamheden van de secretaris behoort en onder zijn/haar dient 

te geschieden.  

Het bestuur kiest uit zijn midden een penningmeester, die belast is met:  

 het beheer der financiële middelen van de vereniging;  
 het innen c.q. doen innen van de contributies en donaties van de leden, aspirant-leden en 

donateurs;  
 het afhandelen van de financiële verplichtingen door de vereniging aangegaan;  
 het tijdig vóór de betreffende algemene ledenvergadering, bij het bestuur, in te dienen ontwerp 

rekening en verantwoording van het financieel beheer over het afgelopen boekjaar;  
 alles, dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de penningmeester behoort of onder 

zijn/haar verantwoordelijkheid dient te geschieden.  

STEMMINGEN  

Artikel 10 Voor de schriftelijke stemmingen wijst de algemene ledenvergadering een stembureau aan 
van twee leden buiten het bestuur.  

ONDERRICHT   

Artikel 11 Aankomend leden hebben recht op 1 proefles. Leden hebben recht op deelname aan 1 uur 
instructie per week op door het bestuur vastgestelde tijden. Leden worden ingedeeld op leeftijd en/of 
niveau in afstemming met het bestuur.  De lessen gaan het gehele jaar door, met uitzondering van 
feestdagen, georganiseerde clubactiviteiten en onvoorziene (weer)omstandigheden. Leden die niet 
aanwezig kunnen zijn in de les zijn verplicht zich bij het paarden-, men- of ponysecretariaat af te melden 
voor de les.   

BAKGEBRUIK    

Artikel 12 Leden kunnen op elk uur van de dag gebruik maken van de buiten- en binnenbak. Menleden 
kunnen op zondag van 14.00-17.00 uur gebruik maken van de binnenbak. Zij hebben dan voorrang. Deze 
regel geldt niet als er instructie wordt gegeven op de verenigingslesuren en bij georganiseerde 
clubactiviteiten.  De betreffende momenten wordt bekend gemaakt via de website of op het 
mededelingenbord in de binnenbak.   

WEDSTRIJDEN   

Artikel 13 Voorwaarden voor het deelnemen aan en het houden van wedstrijden worden nader 
geregeld in het wedstrijdreglement, als bedoeld in artikel 3 sub f van de statuten van de KNHS.  Een 
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aantal maal per jaar worden officiële wedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de KNHS. Jaarlijks 
wordt minimaal 1 onderlinge wedstrijd georganiseerd. Bij deelname aan de afdelingsdressuur hoort 
men zich te houden aan de afspraken m.b.t. de gelijke uitrusting van de deelnemers en de dieren. Het 
opzeggen van het KNHS lidmaatschap dient vóór 1 november bij het (men-, pony- en/of 
paarden)secretariaat plaats te vinden. Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen met 
betrekking tot het deelnemen aan wedstrijden.  

PUBLICITEIT  

Artikel 14 Het bestuur informeert de leden via de website en/of per mail over voor hen belang zijn 
aangelegenheden. Extern wordt getracht zoveel mogelijk goede publiciteit van het verenigingswerk te 
verstrekken.  

VACCINATIE    

Artikel 15 Alle paarden en pony’s die deelnemen aan lessen en verenigingsactiviteiten dienen jaarlijks 
ingeënt te worden volgens het Reglement Identificatie en Registratie van de KNHS.  

WIJZIGINGEN 

Artikel 16 Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend in een algemene 
ledenvergadering tot stand worden gebracht; zij dienen met twee/derde der uitgebrachte geldige 
stemmen te zijn aangenomen. Wijzigingen van dit huishoudelijke reglement dienen ter informatie aan 
het bestuur van de KNHS te worden voorgelegd.  

SLOTBEPALING 

Artikel 17 Ingeval één of meerdere bepalingen van dit reglement mochten blijken niet duidelijk te zijn, 
alsmede in gevallen waarin dit reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur van de vereniging. 
Ieder lid van de vereniging heeft via de website de beschikking over een exemplaar van dit reglement 
alsmede op de aanvullingen c.q. wijzigingen daarop.  INLEIDING 

Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op een leuke en 
sportieve manier de hippische sport te beoefenen met paard/pony en medeleden. Ook speelt bij 
Amethyst de gezelligheid en behulpzaamheid een grote rol.   

Dit houdt wel in dat we met z’n allen deze vereniging in stand dienen te houden. Als gevraagd wordt om 
wat zelfwerkzaamheid te leveren wordt verwacht dat u daar welwillend tegenover staat. 
Vanzelfsprekend naar ieders vermogen en we zeggen dan ook: ‘één voor allen – allen voor één’.    

Verder is het belangrijk voor de goede orde dat naast het hebben van de officiële ‘Statuten’ een aantal 
zaken binnen de club helder afgesproken zijn. In dit huishoudelijk reglement worden allerlei aanvullende 
onderwerpen geregeld die geen plaats in de statuten hoeven te hebben maar waarvan het wel goed is 
dat de leden zich aan de gemaakte afspraken houden. Het reglement bevat afspraken en/of procedures 
die specifiek voor de vereniging zijn opgenomen en vastgesteld.  
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Inschrijfformulier 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
 
Voornaam  : _______________________________________________________ 
 
 
Naam    : _______________________________________________________ 
 
Adres    : _______________________________________________________ 
 
 
Postcode  : _______________________________________________________ 
 
 
Woonplaats   : _______________________________________________________ 
 
 
Telefoon   : _______________________________________________________ 
 
 
E-mailadres   : _______________________________________________________ 
  
 
Geb. datum   : _______________________________________________________ 
 
 
Meldt zich aan als : ponylid/ paardenlid/ menlid * 
 
Het paard/ pony is ingeënt tegen influenza op datum: 

Bent u al lid van de KNHS  ?                ja/nee 

 
 

Handtekening  :____________________ Datum  :________________ (indien minderjarig: 

handtekening ouders én e-mailadres ouders.) 

 

 doorhalen wat niet van toepassing is
 

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart men via  
http://www.amethystwijdewormer.nl kennis te hebben genomen van de relevante Amethyst informatie 
en : 
 Verklaart akkoord te gaan met de lidmaatschapsvoorwaarden die gelden. 
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 Verklaart de statuten, het huishoudelijk reglement, en de besluiten van het bestuur en de 
commissies van de vereniging te willen naleven.

 

 Heeft kennis genomen van contributie en bijkomende kosten. 
 
 Heeft kennis genomen van de ‘Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor Barvrijwilligers 

Amethyst’ (van toepassing voor leden van 16 jaar en ouder)

 Heeft contact gehad met het pony-, paarden of mensecretariaat (zie voorzijde onderaan) over de 
lesindeling. 
 
 
 Zal deelnemen aan het vrijwilligerswerk, waarbij men kiest voor de volgende opties* (meerdere 

opties mogelijk):
o Onderhoud, reparatie en accommodatie
o Onderhoud buitenbak, hoefslag, aanleuning, vrijhouden goot afwatering, eggen van de bak o 

Onderhoud en grasmaaien buitenterrein
o Schoonhouden van de keuken en kantinezaal
o Bardiensten tijdens trainingsuren en evenementen
o Activiteitencommissie
o Wedstrijdorganisatie




Eventuele vragen en/of opmerkingen: 


Ontvangen op ________________________ 



Handtekening :____________________ Datum :________________ (indien minderjarig: 

handtekening ouders.) 


*doorhalen wat niet van toepassing is 


Door bestuur in te vullen  
Datum ingang lidmaatschap: 
 


