Huishoudelijk reglement van;

Hoofdstad Aanspanning

Art.1
De vereniging “Hoofdstad Aanspanning” is opgericht op 1 januari 1981 en aangegaan
voor onbepaalde duur en heeft haar zetel in Amsterdam. Contactgegevens zie
secretariaat op website www.hoofdstadaanspanning.nl
Art.2
1. De vereniging stelt zich uitsluitend ten doel, het doen beoefenen en het
bevorderen van de mensport in al zijn verschijningsvormen.
2. De vereniging tracht dit doel te onder meer te bereiken door;
a. Ritten te organiseren, met deelname voor alleen antieke en authentieke
rijtuigen waarbij de koetsier en passagiers gekleed gaan in passende kledij
en hoofddeksel. De paarden dienen naar protocol te worden ingespannen
voorzien van ( bij ) passende tuigage. Het geheel dient schoon en veilig te
zijn en de paarden goed getraind. Onder Antiek wordt bedoeld historische
rijtuigen en onder Authentiek wordt bedoeld later gebouwde rijtuigen, die op
dezelfde wijze zijn vervaardigd en met dezelfde materialen als de historische
koetsen ( dus geen ijzeren profielen voor de opbouw van de kast of ijzeren
wielen ). Reclame uitingen zijn, met uitzondering van historische reclame
uitingen, niet toegestaan op de aanspanningen tijdens deze ritten en
evenementen.
b. Ritten te organiseren met deelname voor alle rijtuigen, dus ook voor nieuw
gebouwde vrijetijdsaanspanningen. Ook hier is van toepassing dat de
passagiers passend bij deze aanspanningen netjes gekleed gaan. De tuigage
dient schoon en passend te zijn en de paarden goed getraind. Koetsiers en
passagiers dragen op deze aanspanningen ook altijd een hoofddeksel.
c. Het organiseren van arrenslede tochten in de wintermaanden.
d. Het geven van demonstraties om zo meer bekendheid te geven aan het
aangespannen rijden in het algemeen.
e. Tijdens de ritten en evenementen van Hoofdstad Aanspanning dient de
koetsier op de bok te blijven om de paarden onder controle te houden.
Mocht het zijn dat, om welke reden dan ook, de koetsier het rijtuig verlaat,
dan dient er altijd een persoon ( ouder dan 16 jaar ), die in staat is de
paarden onder controle te houden, voor de paarden te staan. De eigenaar
van de paarden blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar
aanspanning. Het is uit den boze om tijdens de ritten en evenementen
essentiële onderdelen van de tuigage te verwijderen of los te maken.
Bijvoorbeeld geen hoofdstellen of leidsels verwijderen als de paarden nog
staan aangespannen aan het rijtuig.
f. Het organiseren van lezingen en excursies omtrent alles wat te maken heeft
met de mensport in de breedste zin van het woord.

Art.3
1. De vereniging zal uitsluitend bestaan uit bestuur, leden en donateurs. Lid van
“Hoofdstad Aanspanning” kunnen worden natuurlijke personen die tenminste
de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Wie als lid toe wenst te treden geeft
hiervan kennis aan het bestuur door middel van een inschrijfformulier dat men
kan downloaden op de website of kan aanvragen bij de ledenadministratie van
Hoofdstad Aanspanning. In geval van afwijzing om welke reden dan ook door
het bestuur heeft de betrokkene geen recht op beroep.
2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens
zijn of haar bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid van Hoofdstad
Aanspanning benoemen.
Art.4
1. Ieder lid dat deel wil nemen aan een door Hoofdstad Aanspanning
georganiseerde rit of evenement dient voor dat “seizoen“ zijn of haar
lidmaatschapsgeld, dat is vastgesteld op voorgaande jaarvergadering, te hebben
voldaan.
2. Het lidmaatschap gaat verloren door:
a. Overlijden van of opzegging door het lid
b. Opzegging door het bestuur namens de vereniging
c. Ontzetting (royement); Een lid kan uit het lidmaatschap worden ontzet
wegens het in ernstige mate overtreden der reglementen ( huishoudelijk
reglement ) of wegens het niet nakomen van financiële verplichtingen,
wangedrag of op andere wijze het benadelen van Hoofdstad Aanspanning.
De ontzetting ( royement ) wordt uitgesproken door de meerderheid van het
bestuur.
3. Ieder lid dat het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen wil opzeggen, dient dit
voor 1 januari van het nieuwe seizoen door te geven aan het secretariaat. Om
misverstanden te voorkomen dient dit altijd schriftelijk geschieden, dit mag ook
per mail.
Art.5
De vereniging “Hoofdstad Aanspanning “ wordt bestuurd door het dagelijks bestuur
bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en daarbij toegevoegd nog 4
tot 6 personen als toegevoegd bestuur. Het bestuur stelt de vergaderingen vast en
vergadert zo dikwijls als de voorzitter of 2 andere bestuursleden gewenst achten.
Art.6
1. Jaarlijks, binnen 2 maanden na het afsluiten van het verenigingsboekjaar en
vóór het eerste evenement, heeft de algemene ledenvergadering plaats en
worden de leden door het bestuur ( secretaris ) uitgenodigd om hierbij aanwezig
te zijn.
2. Het verenigingsboekjaar loopt van 1 december tot en met 30 november van het
volgende jaar.

Art.7
a. De geldmiddelen van de vereniging mogen voor geen enkel ander doel worden
bestemd, dan voor het organiseren van een rit of evenement zoals genoemd in
artikel 2 of daar mee direct of indirect verband houdende, zoals de aanschaf
van materialen t.b.v. het organiseren van ritten of evenementen als genoemd in
artikel 2.
b. Voor uitgave boven € 250,00 moeten minimaal 3 bestuursleden akkoord geven.
Art.8 Ereleden
Ieder lid van Hoofdstad Aanspanning betaalt aan de penningmeester jaarlijks de
voorgestelde contributie. Uitzondering hierop zijn de Ereleden, volgens de statuten van
Hoofdstad Aanspanning zijn zij vrijgesteld van contributie.
Lid van Verdienste of Erelid zijn zij, die vanwege bijzondere verdiensten jegens de
vereniging door het bestuur in de algemene ledenvergadering als zodanig zijn
benoemd. Het verschil tussen Erelid en Lid van Verdienste is, dat Ereleden zijn
vrijgesteld van hun geldelijke verplichting tot het betalen van contributie, maar zij
hebben net als een Lid van Verdienste wel alle rechten van de leden.
Criteria voor Lid van Verdienste





De betrokkene dient langdurig lid te zijn geweest van de vereniging.
De betrokkene, actief in diverse functies, moet de inzet voor de vereniging
belangeloos hebben verricht.
De betrokkene dient met zijn verrichtingen van bijzondere betekenis te zijn
geweest.
Een voordracht voor een Lid van Verdienste kan het bestuur doen aan de
algemene ledenvergadering. Het bestuur stelt voor aan de aanwezige leden op
de ledenvergadering om akkoord te gaan met de benoeming. Indien driekwart
van de ledenvergadering vóór is, zal het bestuur officieel overgaan tot
benoeming tot Lid van Verdienste.

Criteria voor Erelidmaatschap







De betrokkene moet zeer langdurig actief in bestuur of commissies van de
vereniging zijn geweest.
De betrokkene moet de inzet voor de vereniging belangeloos hebben verricht.
De betrokkene dient met zijn of haar verrichtingen van grote betekenis en
grensverleggend te zijn.
De betrokkene moet bijzondere initiatieven hebben ontplooid, die hebben geleid
tot een wezenlijke verbetering/vernieuwing van het beleid en van het welzijn
van de vereniging.
Een voordracht voor een Erelidmaatschap kan het bestuur doen aan de
algemene ledenvergadering. Het bestuur stelt voor aan de aanwezige leden op
de ledenvergadering om akkoord te gaan met de benoeming. Indien driekwart
van de ledenvergadering vóór is, zal het bestuur officieel overgaan tot
benoeming tot Erelid.

Criteria voor Erevoorzitter
Voorzitters kunnen bij hun afscheid wegens bijzondere verdienste en niet aflatende
inzet voor de vereniging, benoemd worden tot “Erevoorzitter”. Het Erevoorzitterschap
staat in rangorde gelijk aan het Erelidmaatschap. Zij zijn vrijgesteld van hun geldelijke
verplichting tot het betalen van contributie. Als zichtbaar resultaat van de benoeming
zal aan de Erevoorzitter een draagspeld worden uitgereikt.
Algemeen







Het eerder toegekende “Lid van Verdienste “ (indien van toepassing) vervalt
automatisch bij benoeming tot Erelid.
De Leden van Verdienste, Ereleden en Erevoorzitters zullen op een prominente
plaats op de website en in het jaarboek van Hoofdstad Aanspanning een
podium krijgen waar zij worden geëerd. Ook de Ereleden welke zijn overleden
worden hier geëerd.
De Leden van Verdienste, Ereleden en Erevoorzitters hebben ten aanzien van
inschrijvingen voor ritten en evenementen, excursies, lezingen e.d. en gebruik
van consumpties dezelfde rechten en plichten als de leden.
Bij zeer ernstige misdragingen, smaad en laster aan de vereniging ná
benoeming tot Erelid, dan wel Lid van Verdienste, kan het bestuur aan de
algemene ledenvergadering voorleggen om de benoeming ongedaan te maken.
De meerderheid van stemmen is doorslaggevend.

Art.9
Het bestuur is belast met de organisatie van alle evenementen. Mocht er noodzaak zijn
voor een stemming over een voorstel, dan geldt een stemverhouding van 5 tegen 2 of
een meerderheid van de aanwezige leden. Bij een gelijke stemming is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
Art.10
De voorzitter leidt alle vergaderingen van het bestuur, alsmede de jaarlijkse
ledenvergadering. Bij ziekte of afwezigheid zal de vicevoorzitter zijn of haar honneurs
waarnemen.
Art.11
De secretaris is belast met het houden van de notulen van de leden- en
bestuursvergaderingen. Tevens is hij of zij belast met het oproepen tot die
vergaderingen. Het maken van convocaties en voeren van briefwisselingen, het
opmaken van het jaarverslag en de zorg over het archief en het overige administratieve
taken. Belangrijke stukken worden mede ondertekend door het dagelijks bestuur.

Art.12
De penningmeester is belast met het beheer van geldmiddelen der vereniging. Tot het
doen van uitgaven behoeft hij of zij de machtiging van het bestuur. Van deze
verplichting kan hij of zij worden vrijgesteld voor zover het bedragen betreft welke door
het bestuur te bepalen bedrag niet te boven gaat. De penningmeester draagt zorg voor
een overzichtelijk financieel verslag van een rit of evenement binnen 6 weken na afloop
van dit evenement.
Nog te verwachten betalingen kunnen hier in opgenomen worden. Hij of zij is tevens
verplicht op de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording af te leggen
over het bestuur der gelden.
Art.13
De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen in hun werkzaamheden worden
bijgestaan door leden van het bestuur of daartoe aangewezen personen.
Art.14
Het bestuur kan diverse commissies of werkgroepen instellen die bepaalde activiteiten
zullen organiseren. Alle verrichtingen van deze commissies of werkgroepen zijn
onderhevig aan de goedkeuring van het bestuur.
Art.15 Inschrijvingen
1. Inschrijving voor ritten en evenementen kan uitsluitend geschieden op de in de
uitnodiging of convocatie omschreven wijze.
2. Volgens de statuten van Hoofdstad Aanspanning opgemaakt op 1 januari 1981
zijn bestuursleden vrijgesteld tot het betalen van inschrijfgeld op ritten en
bovendien ontvangen zij voor 2 personen consumptiebonnen, ieder 2 voor een
drankje en 1 voor een hapje. Inschrijving dient dan wel te gebeuren op
persoonlijke titel en zonder financieel belang. Zij dienen zich dan wel in te
schrijven bij het secretariaat op in artikel 15/1 omschreven wijze en de
vereniging te vrijwaren. Zijn er voor de Hoofdstad Aanspanning financiële
verplichtingen aan de inschrijving verbonden, dan dienen de bestuursleden dit
aan de vereniging te vergoeden ( bijvoorbeeld bij excursies of afdracht van
inschrijfgeld aan derden ).
3. Bestuursleden welke tijdig aangeven ( uiterlijk donderdag 20.00 uur voor het
evenement ) en beschikbaar zijn voor hand- en spandiensten, kunnen zich bij
het secretariaat melden en consumptiebonnen in ontvangst nemen als
omschreven in artikel 15/2.
4. Medewerkers welke door het bestuur voor een evenement zijn gevraagd,
beschikbaar voor hand- en spandiensten, ontvangen ook consumptiebonnen;
2x drankje en 1x hapje ( indien van toepassing per persoon).
5. Consumpties welke verkrijgbaar zijn via de catering van Hoofdstad
Aanspanning kunnen uitsluitend worden verkregen met de daarvoor bestemde
munten van de vereniging, welke ontvangen zijn bij inschrijving bij het
secretariaat. Bij voldoende voorraad kunnen consumpties bij de catering tegen
contante betaling worden afgerekend.

6. Het bestuur heeft altijd het recht om de inschrijving te sluiten indien
bijvoorbeeld het maximaal aantal deelnemers is bereikt. De leden die zich dan
nog inschrijven voor de aangemerkte datum krijgen hiervan bericht.
7. Leden die zich voor een rit of evenement hebben opgegeven kunnen zich
kosteloos afmelden zonder opgave van reden tot donderdag 20.00 uur voor een
rit of evenement via in artikel 15/4 omschreven wijze. Wilt u zich op kortere
termijn afmelden dan graag via de telefoon. Afhankelijk van de reden heeft het
bestuur de mogelijkheid om de inschrijvingsgelden in rekening brengen.
Art.16 Aansprakelijkheid
1. Deelname aan ritten of evenementen georganiseerd door de Vereniging
Hoofdstad Aanspanning is geheel voor eigen risico. De Vereniging Hoofdstad
Aanspanning, noch bestuurders en/of commissieleden in privé zijn
aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die leden, deelnemers, publiek of
wie dan ook overkomen of lijden als gevolg van deelname of bezoek aan één van
de ritten of evenementen van de Vereniging Hoofdstad Aanspanning.
2. Alle leden en niet leden ( koetsiers ) die zich inschrijven voor een rit of
evenement van Hoofdstad Aanspanning moeten bij inschrijving op het
secretariaat de vrijwaringsclausule ondertekenen. Door ondertekening van deze
vrijwaringsclausule geven zij aan bekend te zijn met de inhoud van deze
clausule en vrijwaren het bestuur en medewerkers van welke aansprakelijkheid
dan ook. Is het zo dat de eigenaar van het paard en de koetsier 2 verschillende
personen zijn, dan dienen zij beide te ondertekenen.
3. Tevens geven zij door ondertekening van deze clausule aan, zowel de eigenaar
als de koetsier, W.A. verzekerd te zijn.
Wanneer een derde ( bijvoorbeeld een andere aanspanning of een deelnemer ) schade
lijdt doordat het paard er vandoor gaat en de schade veroorzaakt, is de bezitter van
het paard aansprakelijk voor de schade. Voor aansprakelijkheid van de bezitter van
het paard moet er telkens sprake zijn van de eigen energie van het paard. Het gaat
dan dus niet om een fout van de koetsier.
In een situatie waarin schade ontstaat doordat de koetsier een men-fout maakt, kan
de koetsier voor ( een deel van ) deze schade aansprakelijk zijn. Het is daarom van
belang dat elke koetsier en eigenaar een afdoende W.A. verzekering heeft afgesloten.
Art.17 Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk goed, paarden zijn vluchtdieren en met de makste paarden
gebeuren de grootste ongelukken. Het is daarom van het grootste belang om
zorgvuldig met paarden om te gaan en niets aan het toeval over te laten. De ritten van
Hoofdstad Aanspanning als trainingsfaciliteit gebruiken is daarom uit den boze.
( trainen doet u thuis )

Verhoogde risico’s zijn;
1. Bij in- en uitspannen van de paarden en het voor een rijtuig plaatsen van de
paarden. Werk altijd in dezelfde volgorde zoals omschreven in de diverse
officiële men-instructie boeken. ( ga altijd te rade bij een gediplomeerd
men-instructeur )
2. Bij vertrek van de inspanlocatie. Probeer als het mogelijk is om vooruit even een
klein stukje met de paarden rond te rijden om te kijken of alles juist is afgesteld.
Wees hierbij wel bedacht op uw mede koetsiers, die wellicht juist voor u de
paarden voor de wagen aan het zetten zijn. Zorg er voor dat u geen gevaarlijke
situaties veroorzaakt.
3. Wegrijden bij de inspanlocatie of tussenstops ( pauze plekken ). Wees bedacht
op gevaarlijke situaties en volg de instructies van bestuursleden of
medewerkers van uw vereniging strikt op. Voorrang moet u krijgen en niet
nemen !!!
4. Tijdens de stop of pauze. Hier dient de koetsier altijd op de bok te blijven zitten
en op die wijze het paard of paarden onder controle te houden. Daarbij is het
wenselijk dat er ook een groom bij de paarden staat. Mocht de situatie zich
voordoen dat de koetsier het rijtuig moet verlaten ( kan alleen bij enkel of
dubbelspan en bij is meerspan uit den boze ), dan bent u verplicht een persoon
van minimaal 16 jaar voor de paarden te hebben staan. De eigenaar van de
paarden blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar aanspanning.
5. Op welk moment dan ook essentiële delen van het tuig los te maken. Daarom is
het belangrijk dat u van te voren alles goed heeft afgesteld en op de juiste wijze
het paard heeft in gespannen.
6. Elkaar passeren tijdens de rit. U kunt uw collega koetsier in de grootste
problemen brengen als u de voorganger om welke reden dan ook voorbij gaat
rijden. Paarden zijn kuddedieren en willen altijd direct volgen. Niet iedereen
heeft het zelfde overwicht op zijn of haar paarden. Vindt u zich zelf een persoon
met het juiste overwicht, blijf op uw plek of verlaat de stoet en los uw
problemen op een andere wijze op. Breng een ander niet onnodig in gevaar.
7. Het bestuur heeft altijd het recht om deelnemers aan te spreken op onveilige
situaties en in het uiterste geval te weigeren van deelname aan de ritten.
Art.18
Alle ritten of evenementen de vereniging betreffende zullen mede geregeld worden door
aanvullende bestuursleden. Er zullen behoudens zeer bijzondere omstandigheden
geen activiteiten plaatsvinden buiten een van te voren opgesteld programma
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Namens het bestuur Hoofdstad Aanspanning,
Jack van den Broek, Voorzitter
Uithoorn, 20 maart 2018

