Algemene voorwaarden NVVR
DOELSTELLING.
De NVVR heeft als doelstellig: Het bevorderen van het hippische
recreëren in de vrije natuur op een mens- en paard vriendelijke
manier.

DOOR LEDEN, VOOR LEDEN.
NVVR leden kunnen zich geheel autonoom, op basis van hun eigen
kennis, kunde en ervaring inzetten voor activiteiten binnen de
vereniging. Zij doen dit zonder vergoeding, echter door hen gemaakte
onkosten kunnen ze declareren op basis van de door het bestuur
opgestelde richtlijnen.
Vele handen maken licht werk, onder dit motto kunnen leden, in lijn
met waar hun sterke punten liggen, een bijdrage leveren onder
andere:
-

als lid van het bestuur.
als lid van de redactie van het verenigingsblad de Vrijruiter.
als lid van de Meerdaagse Commissie.
als bemanning van een beursstand.
met betrekking tot de financiële administratie.
met betrekking tot de ledenadministratie.
door het up to date houden van de website.
door het aanleveren van kopij ten behoeve van de Vrijruiter.
koken op een weekend
gastheer/vrouw zijn op een weekend
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Als lid van de Meerdaagse Commissie reserveer je een slaapplek voor
paard en ruiter op toplocaties in Nederland voor medeleden.
Hobbykoks onder de leden zorgen bovendien voor de inwendige
mens.
De organisatie en dus ook de verantwoordelijkheid voor wie, wanneer
en volgens welke route, alleen of met welk groepje vervolgens
gedurende het weekend uitrijden gaat, ligt geheel en al bij de
deelnemers zelf, net zoals in hun eigen woonomgeving of op een door
henzelf geboekt weekend. Ook de verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van de uitrusting en de geschiktheid van de paard/ruiter
combinatie ligt bij de leden zelf. Leden controleren zelf de kwaliteit
van de afrasteringen en bepalen ook welke paarden er eventueel bij
elkaar in een prikweitje kunnen staan. Eventuele problemen kunnen
aangekaart worden bij de bedrijfsleiding van de betreffende locatie.
Hoewel ieder NVVR lid kopij voor een artikel in de Vrijruiter kan
insturen ligt de gehele eindverantwoordelijkheid van zowel de inhoud
als de opmaak van het verenigingsblad bij de redactie.
AANSPRAKELIJKHEID
NVVR leden zijn verplicht om als eigenaar, berijder of verzorger van
een paard in het bezit te zijn van een Aansprakelijkheid Verzekering
Particulieren. N.B. elke WA verzekering kent, na melding, een gratis
dekking voor enkele paarden.
Samenvattend: leden handelen geheel voor eigen rekening en risico
en dienen zich hiertoe te verzekeren, de NVVR aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid.
KISS.
Laten we het simpel houden, we hoeven ons niet groter voor te doen
dan we zijn. Laten we ons richten op een organisatie met korte lijnen,
waar iedereen gemakkelijk aanspreekbaar is en waarbij er sprake is
van een duidelijke taakverdeling, plezier hebben met onze paarden,
lol maken op onze weekenden en onze doelstelling zoveel mogelijk
trachten te realiseren.

