REGLEMENT VOLTIGEVERENIGING BABOESCHKA
Voltigevereniging Baboeschka is opgericht in 1987 en aangesloten bij de KNHS. De vereniging verzorgt
lessen voor kinderen, tieners en jongvolwassenen. Dit is zowel in teamverband als voor solisten, die
op verschillende niveau’s uitkomen op wedstrijden. Dit is geheel op eigen risico van de voltigeur. De
trainingen worden gegeven op Stal de Ripse Ruiters, Ripselaan 6, 2375 NA Rijpwetering.
Lidmaatschap
Leden melden zich aan bij de secretaris door het invullen van een aanmeldingsformulier dat
ondertekend is door een ouder of andere wettelijke vertegenwoordiger als het lid jonger is dan 18 jaar.
Bij aanmelding wordt het lid ook automatisch ingeschreven voor een lidmaatschap van de KNHS. Het
bestuur regelt deze aanmelding. Ook wordt een AVG-formulier ingevuld.
Het bestuur beslist over de toelating van leden in overleg met de trainers. Bij toelating ontvangt het
lid een kopie van het reglement en de statuten.
Kosten lidmaatschap
Het lidmaatschap bestaat uit de volgende kosten die via een automatische incasso geïnd worden:
1.

Contributie KNHS:

€ 25,75 per jaar (tarief 2021, tenzij je al bij de KNHS bent ingeschreven)

Om te kunnen voltigeren moet je ingeschreven worden bij de KNHS, op die manier ben je tijdens de
lessen verzekerd voor ongelukken en kun je deelnemen aan wedstrijden.
Daarnaast moet er vanaf klasse B een startlicentie betaald worden aan de KNHS: € 38,00 per jaar
(tarief 2021).
Het is de verantwoordelijkheid van het lid zelf dat deze een geldige startpas heeft bij deelname aan
wedstrijden. Dit wordt dus niet door de vereniging geregeld.
2.

Contributie V.V. Baboeschka:

€ 20,00 per jaar (tarief 2021)

Hiervan worden de kosten van de vereniging betaald, zoals de bankkosten.
3.
•
•

Lesgeld (tarief 2021):
€ 100,00 per kwartaal voor een les van 1,5 uur (woensdag tweede les)
€ 90,00 per kwartaal voor een les van 1 uur (woensdag eerste les en vrijdag)

Van het lesgeld wordt de instructie, paard- en bakhuur betaald. Eén proefles is gratis.
Bij inschrijving wordt de contributie van de vereniging en de KNHS geïnd. Het lesgeld wordt per rato
doorberekend bij de inning van het eerstvolgende volle kwartaal.
Elk lid geeft een automatische incasso af voor bovengenoemde kosten. De incasso’s vinden eens per
kwartaal plaats. Vooraf aan de inning ontvangen de leden een e-mail met specificatie van het te
incasseren bedrag.
Lesgeld wordt geïnd rond:
•
30 januari (inclusief contributie KNHS en Baboeschka)
•
30 april
•
30 juli
•
30 oktober

Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL87 RABO 0131 6471 80 ten name van
Voltigevereniging V.V.Baboeschka te Nieuwe Wetering
Lid zijn zonder vaste lessen
Het is mogelijk om lid te zijn van V.V. Baboeschka zonder bij ons de lessen te volgen. Op deze manier
kan je bij wedstrijden voor V.V. Baboeschka uitkomen, maar ergens anders trainen. Je betaalt dan
alleen de KNHS contributie en de contributie voor V.V. Baboeschka. Mocht je af en toe mee willen
doen met een les? Dat kan als er ruimte is, je betaalt dan € 10,00 per les.
Beëindiging lidmaatschap
We hopen het iedereen naar de zin te maken. Mocht je het lidmaatschap op willen zeggen, dan
kan dat
door een e-mail te sturen aan de ledenadministratie van V.V. Baboeschka:
vv.baboeschka@outlook.com. Het opzeggen kan alleen per kwartaal. Opzeggen kan tot uiterlijk 1
maand voordat het nieuwe kwartaal begint. Het lesgeld voor het kwartaal waarin nog voltigelessen
zijn gevolgd, wordt geheel afgeschreven.
Als je je wilt afmelden horen we dit graag zo snel mogelijk, zodat de trainsters hiermee
rekening kunnen houden met betrekking tot het samenstellen van teams en lessen. Aan het einde van
het jaar moet de afmelding voor 30 november bij ons gemeld zijn, zodat het secretariaat dit kan
melden aan de KNHS en je dus uitgeschreven wordt als lid. Als dit niet tijdig gebeurt, ben je verplicht
om deze kosten voor het volgende jaar te voldoen aan de KNHS. De startpas bij de KNHS, waarvoor je
zelf jaarlijks een lidmaatschap aan de KNHS betaalt, moet zelf afgemeld worden. Dit moet ten minste
1 maand voor de verlengdatum opgezegd zijn via MijnKNHS.nl
Instructie
De instructie wordt op woensdag verzorgd door Eline Smit-Wallaart (hoofdtrainer) met ondersteuning
van Katrien van Meel en Jolanda van Roon. Op vrijdag verzorgt Lisa Immink momenteel de training. De
hoofdtrainer en de trainer van de vrijdag bepalen de samenstelling van de teams, welke leden er naar
de wedstrijden kunnen en de lestijden. Uiteraard zal één en ander in overleg worden gedaan en
natuurlijk proberen we met wensen rekening te houden, maar wij vragen wel begrip voor als dit niet
altijd mogelijk is.
Wat heb je nodig tijdens de lessen?
 Voltige/turn/ballet schoentjes. Deze zijn al vanaf € 6,00 te koop bij o.a. de Scapino. Tijdens het
poetsen en uitstappen van het paard is het belangrijk dat je stevige schoenen (liefst
sportschoenen) draagt en geen turnschoentjes, voor het geval dat het paard schrikt of op je tenen
gaat staan.
 Een legging. Dit is belangrijk, omdat je hierin vrij kan bewegen. Er zijn speciale ‘voltige’ leggings te
koop (van lycra), maar een legging van stof is ook goed!
 Een passend T-shirt/trui waarin je lekker kunt bewegen, dus geen oversized sweater. Ook mogen
er geen capuchon en/of touwtjes aan zitten i.v.m. de veiligheid.
 Een flesje water is altijd handig om mee te nemen, zo kun je tijdens de les wat drinken als je dorst
hebt.
Belangrijk om te weten
 Zorg dat je ten minste 15 minuten voordat de les begint aanwezig bent. Je gaat dan met elkaar de
traningsmaterialen klaarzetten en het paard poetsen en optuigen. Op deze manier kunnen we de
les op tijd beginnen.






We doen uit veiligheidsoogpunt sieraden af tijdens de les. Laat deze zoveel mogelijk thuis. Als
oorknopjes niet uit kunnen, moeten ze worden afgeplakt met tape of een pleister zodat je hier niet
achter kunt blijven hangen.
Lange haren moeten in een staart of vlecht gebonden worden, zodat het niet in de weg zit en het
nergens achter kan blijven hangen.
Eten mag voor of na de les.
Na afloop van de les moeten de paarden uitgestapt worden, op stal gezet en alle spullen weer
opgeruimd. Dat betekent dus dat je ook na de les op ongeveer 15 minuten moet rekenen
voordat je naar huis kunt. Uiteraard kan dat in overleg eerder!

Een paar tips om lekker warm te blijven tijdens de wintertrainingen
 Zorg ervoor dat je laagjes draagt, als je het warm hebt kan je dan 1 laagje uit doen.
 Onder je voltige legging kan je ook een thermolegging aandoen, of nog een normale legging
 Tegen koude voeten kan je het best gewoon 2 paar sokken dragen. Wat ook helpt zijn
pantykousen, doe deze als onderste laag en hier één paar sokken overheen.
 Handschoenen met antislip
Wedstrijden
Voltige is een teamsport en dus is het wel zo prettig dat een op elkaar ingesteld team voltallig op een
wedstrijd uitkomt. Natuurlijk kan het voorkomen dat iemand niet mee op wedstrijd kan. Geef dit dan
tijdig door, zodat de hoofdtrainer rekening kan houden met een veranderde samenstelling van het
team en de kür. Maar in principe gaan we ervan uit, dat een team volledig aan de start verschijnt.
Voor het deelnemen aan wedstrijden worden extra kosten in rekening gebracht die per wedstrijd
bepaald en betaald moeten worden. Het gaat hier om inschrijfkosten, paardhuur en vervoer van het
paard. Dit wordt via een betaalverzoek voor de wedstrijd kenbaar gemaakt. Het is zeer gewenst dat dit
voor de dag van de wedstrijd binnen is.
Tenue
Voor de teams worden de wedstrijdpakken verzorgd. V.V. Baboeschka beschikt over een aantal
pakken, die voor de wedstrijd worden uitgedeeld en na de wedstrijd weer worden ingenomen.
Daarnaast zijn er voor alle deelnemers vesten van de vereniging beschikbaar, zodat we herkenbaar zijn
als vereniging op het wedstrijdterrein. De vereniging zorgt ervoor dat de kleding voor de volgende
wedstrijd weer gewassen is. Per wedstrijd wordt er een bijdrage van € 5,00 gevraagd voor de kleding.
Dit geld wordt gereserveerd voor de vernieuwing van de kleding.
Duo’s en solo’s staan vrij om een eigen wedstrijdpak aan te schaffen in overleg met de trainer.
Extra inkomsten voor de vereniging
De contributie kunnen wij laag houden, omdat wij ieder jaar mee doen aan de Grote Club Actie. Ieder
lid vragen wij dan om minimaal 8 loten te verkopen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u de loten zelf
opkopen (en dus ook kans maken de prijzen). Zie het als een eenmalige extra contributie voor de
vereniging. Als een boekje te laat of niet wordt ingeleverd, dan wordt de opbrengst van 8 loten
geïncasseerd bij het betreffende lid.

Bestuur
V.V. Baboeschka is een zelfstandige vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 27343661. Het bestuur bestaat uit:
Marlies van Heiningen
Suzanne de Winter
Danielle van der Gugten
Jolanda van Roon
Eline Smit

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris (inclusief ledenadministratie)
Wedstrijdsecretariaat
Trainersvertegenwoordiging

Om de zes weken vergadert het bestuur over het reilen en zeilen van de vereniging. De voorzitter
bepaalt de tijd en plaats van de bestuursvergaderingen en is belast met de algemene leiding. Bij
afwezigheid van de voorzitter, treedt 1 van de andere bestuursleden op als vice-voorzitter,
aangewezen door het bestuur. Elk bestuurslid heeft 1 stem. In een vergadering van het bestuur kunnen
geen rechtsgeldige besluiten worden genomen als niet minstens de helft van de bestuursleden (3 van
de 5) aanwezig zijn. Deze onderwerpen worden dan geagendeerd voor de volgende vergadering. Over
onderwerpen die niet zijn geagendeerd kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij meer dan de
helft van de aanwezige bestuurleden anders beslist.
Elk jaar is er uiterlijk op 30 juni een algemene ledenvergadering waarin de jaarrekening en de begroting
besproken wordt met de leden. Indien nodig wordt er vaker per jaar een algemene ledenvergadering
uitgeroepen.
Verkiezingen en benoemingen
Voor alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in het bestuur van de vereniging wordt van
tevoren de vacature kenbaar gemaakt. Geïnteresseerden kunnen zich in de daaropvolgende 6 weken
schriftelijk kandidaat stellen en worden bij stemming van de leden gekozen. Bestuursleden zijn altijd
lid van de vereniging. Dit kan ook na benoeming geregeld worden, aangezien de vereniging
voornamelijk minderjarige leden heeft en het bestuur in de regel door betrokken ouders wordt
ingevuld.
Nieuwsbrief
De leden ontvangen tweemaandelijks een nieuwsbrief met informatie over de vereniging. Hierin
worden de gebeurtenissen van de afgelopen tijd belicht, informatie gegeven over de genomen
besluiten en vooruit gekeken, zoals de agenda met belangrijke data voor wedstrijden en de algemene
ledenvergadering.
Financiën
V.V. Baboeschka is een vereniging en heeft geen winstoogmerk. De jaarlijkse contributie wordt
gebruikt om de onkosten van de vereniging te dekken. De lesgelden dekken enkel de bak- en paardhuur
en de instructie. Voor de berekening wordt uigegaan van 12 lessen in een kwartaal. De opbrengst van
de Grote Club actie wordt gebruikt om nieuwe voltige materialen aan te schaffen en voor het kunnen
organiseren van andere activiteiten. Het idee is dat alle leden kunnen profiteren van een positief saldo.
Er wordt een administratie bijgehouden en elke 3 maanden wordt een kwartaaloverzicht opgesteld
voor het bestuur. Alle uitgaven worden tussen minimaal 2 bestuursleden afgestemd en uitgaven die
hoger zijn dan € 100,00 worden op voorhand besproken in een bestuursvergadering. Dit wordt dan
opgenomen in de notulen. Indien gewenst, kan en mag er ten alle tijden op verzoek een kascontrole
gehouden worden.

Samenwerking Stal de Ripse Ruiters
V.V. Baboeschka heeft geen eigen paarden of accomodatie. We huren de paarden en de bak van Stal
de Ripse Ruiters. Tevens hebben we een eigen hok op het terrein voor het opbrengen van alle
materialen. We zijn te gast bij Stal de Ripse Ruiters en volgen hun regels op. We zijn afhankelijk van
hun bedrijfsvoering wat betreft de beschikbaarheid van de paarden, de deelname aan wedstrijden en
het lesrooster. Hierdoor wordt er vrijwel wekelijks afgestemd over welke paarden beschikbaar zijn en
worden eventuele overige zaken besproken.
V.V. Baboeschka is afhankelijk van vrijwilligers. Uiteraard is hulp altijd van harte welkom, met name
voor en met wedstrijden. Bij interesse horen we dat graag.
Voltigevereniging Baboeschka
e-mail: vv.baboeschka@outlook.com

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 23 november 2021

