
Gedragscode Rijvereniging De Hazelaar
Wat wel en wat niet is toegestaan

Ten behoeve van de veiligheid en een plezierige omgang met elkaar en de paarden gelden hier 
voor iedereen de volgende regels.

! Komt u bij ons op bezoek, meld u zich dan bij de dienstdoende instructeur of in de 
kantine;

! Aanwijzingen van het personeel, daartoe aangestelde vrijwilligers en/of het bestuur dienen 
door iedereen opgevolgd te worden. Achteraf is er altijd een mogelijkheid om daar vragen 
over te stellen of op dingen terug te komen;

! Geleidehonden en zorghonden zijn welkom. Andere honden zijn dat ook, mits aangelijnd 
en alleen in de kantine en op het terras;

! Rolstoelen, rollators en scootmobielen hebben toegang tot het gehele terrein;
! Tijdens de lessen dient iedereen rekening te houden met schrikreacties van paarden en de 

concentratie van ruiters en instructeurs. Gedraag je rustig en laat schreeuwen, gillen en 
rennen achterwege;

! Roken is alleen toegestaan op het terras buiten. Houdt daarbij wel rekening met andere 
aanwezigen;

! Alcohol- en drugsgebruik zijn op de manege niet toegestaan. Evenals het in bezit hebben 
ervan. Aan mensen die alcohol of drugs hebben gebruikt voorafgaand aan het paardrijden, 
kan deelname aan de lessen worden ontzegd;

! Het in bezit hebben van vuurwerk en het afsteken daarvan is niet toegestaan. Het kan 
leiden tot verwijdering van het terrein en indien nodig tot een melding bij de politie;

! Agressie en geweld horen niet thuis op een vereniging waar we met elkaar, van jong tot 
oud, valide en minder valide, van paarden en paardensport willen genieten. Een 
respectvolle omgang met elkaar wordt van iedereen verwacht;

! Praat met elkaar in plaats van over elkaar;
! Het is verboden om met teenslippers of ander open schoeisel zich in de stallen en/of de 

stalgangen te begeven;
! Instructeurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen, de indeling van ruiters 

binnen lessen, de inzet en het toewijzen van de paarden en het gebruik van speciale 
materialen. Daarover wordt geen overleg gevoerd met ruiters en ouders/begeleiders;

! Instructeurs zijn tevens verantwoordelijk voor de gang van zaken op stal. Door hen wordt 
bepaald wie er op stal werkzaam zijn en wie daar welke werkzaamheden verrichten;

! Alleen daartoe opgeleide vrijwilligers is het toegestaan paarden te poetsen, ze van en naar 
stal te begeleiden en op- en af te zadelen. Deze vrijwilligers mogen ook ruiters op stal 
begeleiden bij het poetsen en zadelen van hun paard;

! Vragen staat vrij. Over het beleid en de besluitvorming kunt u uw vragen richten tot het 
bestuur. Ook problemen en klachten kunt u bij de bestuursleden aankaarten. Bestuursleden 
zijn regelmatig aanwezig op de manege en dan aan te spreken of ze kunnen gemaild 
worden op: bestuur@manegedehazelaar.nl;

! Vragen over paarden en de rijkunst kunt u stellen aan de instructeurs;
! De instructeurs worden graag tijdig op de hoogte gebracht van de afwezigheid van ruiters 

in een les (bij ziekte bv.). Zelf afzeggen geeft geen recht op een vervangende les;
! De instructeurs waarderen het als ze op de hoogte gebracht worden van omstandigheden 

die de aandacht en prestaties van een ruiter binnen een les kunnen beïnvloeden;
! Wilt u tijdens uw bezoek een foto, film of geluidsopname maken waarop een andere 

ruiter, ouder/begeleider, bezoeker of personeelslid te zien of te horen is bent u verplicht in 
het kader van de privacywetgeving hiervoor toestemming te vragen;

! Het melden bij het bestuur van ongewenst gedrag van anderen wordt niet gezien als 
klikken maar als een bijdrage aan een veilige omgeving voor iedereen!

! Bij onze vertrouwenspersoon kunt u terecht voor zaken die u liever met iemand bespreekt 
die geen actief deel uitmaakt van onze organisatie. De gegevens van deze onpartijdige 
deskundige zijn te vinden op onze site.

Wij wensen u een veilig en fijn verblijf op onze manege!


