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ALGEMEEN REGLEMENT
POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A.
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Artikel 1 - Algemene bepalingen
1. Polocrosse Vereniging Nederland (P.V.N.) is de overkoepelende vereniging, die zich bezig

houdt met de organisatie en ontwikkeling van het Polocrosse in Nederland.
2. Polocrosse wordt gespeeld volgens de regels van de International Polocrosse Council

(Bijlage A.)
3. De P.V.N. tenminste 1 keer per jaar een nieuwsbrief uit en beheert een website:

www.polocrosse.nl (hierna te noemen: de website)
4. De P.V.N. beheert een register van de leden en is daarom wettelijk verplicht een privacy

reglement op te stellen (Bijlage B.)

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke

aanmelding bij de secretaris, door middel van het inschrijfformulier (bijlage C.)
Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de
betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

2. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan
op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap
besluiten.

3. De leden hebben de Statuten en het Huishoudelijk Reglement ter inzage via de website.
Artikel 3 - Categorieën van leden
1. De vereniging kent:

a. Spelende Leden, deze zijn onderverdeeld in:
1. Seniorleden
2. Juniorleden (Een lid is juniorlid t/m het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden.)
3. Studentleden
4. Gastleden
5. Toernooileden

b. Niet – spelende
Leden. c. Ereleden
d. Donateurs
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2. Studentleden zijn ingeschreven bij het Middelbaar of Hoger beroepsonderwijs, dan wel het
Wetenschappelijk Onderwijs.

3. Gastleden zijn leden, die niet langer dan 1 jaar in Nederland verblijven, van niet-Nederlandse
origine zijn en aantoonbare Polocrosse ervaring hebben.

4.   Toernooileden zijn leden, woonachtig in het buitenland, die slechts enkele toernooien per jaar
meespelen

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de leden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich voorts:

a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken
en te zenden aan het bestuur van de P.V.N.. Hierbij valt te denken aan adreswijzigingen,
gegevens in het geval van juridische procedures.

b. jaarlijks de contributie overeenkomstig de lidmaatschapsvorm te betalen.
c. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd of toernooien, zowel vóór, gedurende, als na de

wedstrijd of toernooi behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te
helpen bij het handhaven van de orde;

d. om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan wel mede te
werken aan een wedstrijd of demonstratie die niet door of onder auspiciën van de P.V.N. is
georganiseerd.

2. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele
toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het
andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Artikel 5 – Rechten van de Leden
1. Spelende leden hebben het recht te spelen op nationale wedstrijden en internationale toernooien.
2. Bij beperkte plaatsingsmogelijkheid bij internationale toernooien zal er een selectie van spelers

moeten plaatsvinden. Hier over beslist het bestuur van de P.V.N..
3. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht

van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden
uitgeoefend. Gastleden hebben geen stemrecht.

4. Slechts leden kunnen gebruik maken van kortingsacties op spelmaterialen, die via de vereniging
zijn aangeschaft.

5. Leden ontvangen de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tenminste 1x keer per jaar en wordt
uitgegeven door de P.V.N.

6. Voor situaties als genoemd in artikel 9. lid 3 heeft de vereniging voor haar leden een W.A. –
verzekering afgesloten.

Artikel 6 – Contributies en overige financiële verplichtingen
1. Spelende seniorleden betalen € 40,- per jaar
2. Spelende juniorleden betalen € 20,- per jaar
3. Spelende Studentleden betalen € 20,- per jaar
4. Niet spelende leden betalen € 20,- per jaar
5. Toernooileden betalen per toernooi € 10,-
6. Gastleden en Ereleden betalen geen contributie
7. Onder bepaalde omstandigheden zullen lokale kosten (toernooikosten/gebruik speelveld) over de

spelende leden verdeeld moeten worden en niet vanuit de P.V.N. betaald worden.
8. Contributies kunnen per jaar betaald worden. Ook kan er middels periodieke overboeking per

maand of per kwartaal betaald worden, respectievelijk 1 / 12 of 1 / 4 van het jaarbedrag.
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Artikel 7 - Bestuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit wensen.
3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de

algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen
vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter
treedt.

4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien
niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het
onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan
worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.

5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een
meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.

6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
7. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan

in dit artikel niet is afgeweken.

Artikel 8 - Verkiezingen en benoemingen
1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door

kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te
worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.

2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn en aan alle
verplichtingen die de het lidmaatschap met zich meebrengt te hebben voldaan.

3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring
van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.

4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt,
nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatsteling en
benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.

5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan
van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.

Artikel 9 – Uitgezonderd aansprakelijkheid
1. Paard- of Ponyrijden kan gevaarlijk zijn voor berijder, officials, verzorgers, toeschouwers en

publiek en kan verwondingen of beschadiging veroorzaken aan personen, dieren en
eigendommen.

2. Alle personen die deelnemen aan activiteiten van de Polocrosse Vereniging Nederland of deze
anderszins bijwonen, doen dit voor eigen risico.

3. De Polocrosse Vereniging Nederland, noch bestuursleden daarvan, accepteren aansprakelijkheid
voor verlies, beschadiging of verwonding van personen, dieren of eigendommen, anders dan dat
van overheidswege juridisch is verplicht.

4. Voor de in artikel 9. lid 3 genoemde uitzondering heeft de P.V.N. een W.A. verzekering afgesloten
bij Interpolis.

5. Uitgezonderd aansprakelijkheid zijn de leden ten opzichte van elkaar.
6. Volgens de wet (NL) is de eigenaar of in geval van huur, de verhuurder, aansprakelijk voor de

gedragingen van het paard.
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7. Voor deelname aan activiteiten georganiseerd door de vereniging heeft een lid de verplichting een
WA-verzekering af te sluiten.
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Artikel 10. – Overige activiteiten
1. Jaarlijks organiseert de P.V.N. een (internationaal) toernooi.
2. De organisatie hiervan wordt apart beschreven in het toernooi reglement en draaiboek (Bijlage D).

Artikel 11 - Officiële mededelingen
1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit

door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoe-
ringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.

2. De leden ontvangen de officiële mededelingen.

Vastgesteld in de algemene vergadering op 16 november 2007 te Utrecht

De voorzitter, De secretaris,

De penningmeester De Leden
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Bijlage A. Regels van het Polocrosse – International Polocrosse Rulen (I.P.C.)
Bijlage B. Privacy Reglement
Bijlage C. Inschrijfformulier
Bijlage D. Toernooi reglement en draaiboek

Gebruikte afkortingen:

P.V.N. Polocrosse Vereniging Nederland
I.P.C. The International Polocrosse Council


