
Voorwaarden activiteiten Ruitervereniging Manege Vreehorst 
Ruitervereniging Manege Vreehorst organiseert diverse activiteiten. Als lid van de Ruitervereniging 
kun je tegen gereduceerd tarief meedoen. Je moet de contributie over het lopende jaar hebben 
voldaan. 
 
Lid worden van de ruitervereniging kan door middel van het invullen van het digitale 
inschrijfformulier, dat te vinden is op de website: www.Vreehorst-rv.nl.  
 
Voor alle wedstrijden is het ‘Wedstrijdreglement Ruitervereniging Manege Vreehorst’ opgesteld. Het 
reglement is te lezen op www.vreehorst-rv.nl. Door ondertekening van dit formulier ga je akkoord 
met het reglement. 
 
Inschrijven 
Inschrijven voor wedstrijden kan digitaal via onze website. De inschrijving is alleen geldig wanneer 
alle gegevens zijn ingevuld. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet een wettige vertegenwoordiger 
(ouder/voogd) de inschrijving invullen. Deelname is niet mogelijk als er openstaande posten aan de 
ruitervereniging zijn. 
 
Betaling 
Betalen doe je op de dag van de activiteit voorafgaand aan de start / jouw starttijd. Je betaalt (het 
liefst gepast) contant bij een van de bestuursleden of vrijwilligers. 
 
Annuleren 
Afzeggen voor wedstrijden zonder betalingsverplichting kan tot de publicatie van de startlijst via 
wedstrijden.vreehorst@gmail.com. Annuleer je na de publicatie van de startlijst, dan dien je het 
inschrijfgeld alsnog te voldoen. Deelnemers die niet betalen of niet komen opdagen worden 
uitgesloten van deelname aan activiteiten tot de betaling alsnog is voldaan. Aan annulering van 
andere activiteiten kunnen afwijkende voorwaarden zijn verbonden. Die worden dan bij de 
inschrijving vermeld. 
 
Reservelijst wedstrijden 
Indoorwedstrijd: bij 50 deelnemers is de startlijst vol. Inschrijven kan nog steeds, vanaf nummer 51 
komen de deelnemers op de reservelijst te staan. Bij eventuele afzeggingen kun je dan wel starten. 
Wanneer je geen startplek aangeboden wordt, krijg je een gereserveerde plek tijdens de volgende 
wedstrijd. Als je een startplek afwijst vervalt de gereserveerde plek voor de volgende wedstrijd. 
 
Outdoorwedstrijd: er mogen 60 deelnemers starten bij een wedstrijd in de buitenbaan. Daarna 
gelden dezelfde regels als bij een indoorwedstrijd. 
 
Overige 
Het gebruik van eigen tuig is alleen toegestaan met toestemming van het wedstrijdsecretariaat én 
manegehouder. Hiervoor dient vooraf toestemming te worden gevraagd. Wanneer dit niet in 
overeenstemming gebeurt behoudt de organisatie het recht deelnemers te weigeren. 
 
Met ondertekenen van dit formulier gaat de deelnemer akkoord dat foto’s die eventueel gemaakt 
worden, gebruikt kunnen worden voor de website en social media doeleinden, en dat de naam 
online wordt gepubliceerd om deelnemers te informeren over hun starttijd en de uitslag. 
 
Vragen en opmerkingen 
Vragen met betrekking tot activiteiten worden alleen per e-mail in behandeling genomen. Voor 
vragen over wedstrijden kan je mailen naar wedstrijden.vreehorst@gmail.com. Zie voor meer info en 
het wedstrijdreglement ook www.vreehorst-rv.nl.  
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