Regels voor de menners van PSV St. Hubertus Lisse
1. De menvereniging maakt deel uit van de PSV St. Hubertus, en als zodanig
dienen alle menleden zich aan de huisregels en rijbaanregels van de PSV te
houden.
2. De contributie bestaat uit een bijdrage aan de PSV, o.a. ten behoeve van de
KNHS bijdrage, en een bijdrage aan het lesgeld. Rekeningen van de
menvereniging, meestal twee maal per jaar, dienen binnen een maand te
worden voldaan.
3. Beëindiging van het lidmaatschap kan schriftelijk, voor 1 november bij de
secretaris van de PSV Hubertus en de penningmeester van de menvereniging.
4. Een nieuw lid of een nieuwe combinatie dient in verband met de veiligheid
eerst een privéles te nemen bij een lid van de instructie, zodat deze kan
beoordelen of de combinatie kan deelnemen aan de groepslessen. Gelet wordt
o.a. op de geschiktheid en veiligheid van het tuig en de aanspanning, en de
beheersing van het paard tijdens het mennen. De instructeur beslist of het
verantwoord is om de combinatie deel te laten nemen aan de lessen.
5. Het in- en uitspannen dient door 2 personen, in de correcte volgorde, te
geschieden. Het in- of uitspannen in de bak dient gestructureerd te verlopen.
6. De instructeur mag een lid weigeren de les in te komen als hij/zij te laat is en
de les zou verstoren. Het laten warmstappen of uitstappen door derden mag
alleen na toestemming van de instructeur en instemming van de andere
menlessers.
7. Tijdens de les heeft de instructeur de leiding. Hij/zij bepaalt o.a. de gang en
de rijrichting. Aanwijzingen van de instructeur dienen te alle tijde direct
opgevolgd te worden. Indien men het niet eens is met de aanwijzingen, dan
kan hierover na de lessen met het bestuur of eventueel de instructeur gepraat
worden.
8. Tijdens het rijden is de menner verplicht een veiligheidshelm te dragen.
9. Mest dient na de les uit optuigruimte en rijbak verwijderd te worden. Zie ook
de algemene huis- en rijbaanregels omtrent het dragen van sieraden, honden,
gebruik afstalruimte en dergelijke.
10. Als een lid verhinderd is om een les te volgen, dan dient men dit voor
donderdagavond 19:00 uur kenbaar te maken aan de coördinator.
11. Elk lid van PSV St. Hubertus Lisse krijgt een aantal taken per jaar te
verrichten, waaronder bardienst, vegen van afstalruimtes, en deelnemen aan
een werkdag. Hiervoor wordt een ieder ingedeeld. Bij verhindering dient men
zelf voor een vervanger te zorgen.
12. Ook bij het organiseren van activiteiten door de menvereniging zelf wordt van
een menlid verwacht dat hij/zij zich positief opstelt en zijn/haar steentje
bijdraagt.

