Huishoudelijk- en algemeen wedstrijdreglement per 1
januari 2020
ALGEMEEN
Lidmaatschap:
- Het lidmaatschap van de NQHA kost € 44,00 per jaar.
- Ieder lid ontvangt, nadat de betaling van het lidmaatschap is ontvangen een NQHA
lidmaatschap pasje dan wel een digitaal lidmaatschapsbewijs.
- De statuten van de vereniging kunnen op verzoek worden toegezonden. Het huishoudelijk – en
algemeen reglement kan tevens, bij gebrek aan internet, op verzoek worden toegezonden.
Deelnemers, eigenaren en bezoekers verklaren zich ermee akkoord dat deelname aan en
aanwezigheid bij wedstrijden/ evenementen geheel voor eigen rekening en risico is. De NQHA,
noch de betreﬀende organisatie aanvaardt enige aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of
diefstal van paard(en) en/of eigendommen, noch voor enig opgelopen letsel c.q. overlijden van
een deelnemend en/of aanwezig paard, berijder of bezoeker tijdens de gehele duur van de
wedstrijd/evenement.
Bovendien verklaart de eigenaar c.q. deelnemer dat zijn/haar paard is ingeënt conform
regelgeving, WA verzekerd is en vrij van besmettelijke ziekten. Tevens verklaart de eigenaar c.q.
deelnemer zonder voorbehoud akkoord te gaan met door de NQHA en AQHA opgestelde regels.
Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Algemeen
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd,
geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van
persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op de NQHA.
Van wie verwerkt de NQHA persoonsgegevens?
De NQHA verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie
hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: leden, sponsoren
vrijwilligers en mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of ooit een lidmaatschap hebben
gehad en mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee
hebben, willen krijgen of hebben gehad. Als je lid bent of wilt worden van de NQHA of aan de slag
wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we
persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven
als lid. Als je eenmaal lid of relatie van de NQHA bent,
dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om
contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar
ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om
je te informeren over nieuwe activiteiten.
Wil je niet benaderd worden? Dan kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar
info@nqha,nl.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning
van administratieve processen rondom contributie, bucklestandings, etc.
Hoe gaat de NQHA met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal
gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Willen wij gegevens voor een
ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen
wanneer er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft
voor een show en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.
De NQHA kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen. Gegevens gerelateerd aan
het lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie
zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van
deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.
Beeldmateriaal

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de
activiteiten van onze vereniging. Hiervoor maken kunnen we gebruik van foto’s en video’s.
Hiervoor vragen wij dan om toestemming.
Capverplichting NQHA
Algemeen
De hippische sport is een risicosport. Het rijden op paarden en het deelnemen aan wedstrijden
brengt onvermijdelijke risico's met zich mee. Het rijden zonder een goedgekeurde veiligheidshelm
(CE/EN 1384) vergroot deze risico's. Paardrijden zonder veiligheidshelm vergroot de kans op
ernstig blijvend letsel alsmede de dood bij ongevallen. De Dutch Reining Horse Association
adviseert alle meerderjarige ruiters op haar wedstrijden daarom ook ten zeerste om gebruik te
maken van een goedgekeurde veiligheidshelm. De NQHA sluit alle aansprakelijkheid uit voor
schades welke volledig of deels zijn veroorzaakt zijn door het rijden zonder een goedgekeurde
veiligheidshelm.
Het niet gebruiken van een goedgekeurde veiligheidshelm is volledig het eigen risico van de ruiter.
Deelnemers en eigenaren verklaren zich bewust te zijn van de ernstige risico's die gepaard gaan
met deelname aan deze wedstrijd en het niet gebruik maken van een goedgekeurde
veiligheidshelm en accepteren daarmee de uitsluiting van aansprakelijkheid door de NQHA en
neemt eventuele schades voor eigen rekening.
SHOWS
Algemeen
Het showmanagement kan, indien zij het nodig acht, altijd het programma van de show
aanpassen. Enige restrictie hierop is dat zij een show nooit eerder mag laten beginnen dan de
datum waarvoor approval is aangevraagd bij de AQHA en dat zij de show nooit later mag laten
eindigen dan de datum waarvoor approval is aangevraagd bij de AQHA.
Het showmanagement zal zich altijd inspannen om deelnemers van gemaakte aanpassingen zo
snel, volledig en goed mogelijk op de hoogte te stellen via de oﬃciële NQHAFB pagina en
website.
Aanwezigheid op showlocatie
Het betreden van het evenementen- en wedstrijdterrein is voor eigen rekening en risico van de
bezoeker en/of deelnemer. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan goederen,
personen c.q. dieren in welke vorm of aard dan ook. Honden dienen aangelijnd te zijn.
Deelnemen:
- Alle shows worden volgens AQHA regels georganiseerd. Dit NQHA huishoudelijk- en algemeen
reglement is slechts een aanvulling op de AQHA regels.
- Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste papieren om te mogen starten in een door
hem/haar ingeschreven klasse.
- Kan een deelnemer de juiste papieren niet aan het showsecretariaat overhandigen, dan is deze
niet startgerechtigd.
- Boetes opgelegd door de AQHA aan het secretariaat van een wedstrijd, worden door de NQHA
verhaald op de deelnemer. Tenzij de deelnemer aannemelijk kan maken dat de boete niet aan zijn
opzet of schuld te wijten is.
- De NQHA hecht bijzonder veel waarde aan het welzijn van de paarden die op NQHA
evenementen aanwezig zijn en zal toezien op het welzijn in lijn met de regels en richtlijnen van de
AQHA. Mocht er een situatie zijn waarover aanwezigen in dit verband een melding wil maken dan
kan dit gemeld worden bij het showmanagement van het evenement.
- Alle aan NQHA wedstrijden deelnemende paarden moeten volgens een jaarlijks vaccinatie
schema tegen influenza zijn gevaccineerd en ten tijde van de wedstrijd voldoende immuniteit voor
de ziekte hebben, hetgeen door middel van een geldig inentingsbewijs in het paspoort op het
showsecretariaat aangetoond dient te kunnen worden.
- Op alle shows zal gebruik gemaakt worden van door de AQHA erkende jury’s.
- Voor alle shows geldt een sluitingstermijn van minimaal 30 dagen. Hiervoor is de datum van de
poststempel bindend. Na sluitingstermijn van een show wel kan een entry stop worden ingesteld.
Deelnemers die na de sluitingsdatum maar voor aanvang van de show hun inschrijving annuleren,
dienen ten minste de oﬃce fee en de gehuurde stal te betalen.
- In geval van zonder opgaaf van redenen wegblijven en bij annulering tijdens de show wordt
tevens het inschrijfgeld (entry fee, ﬃce fee en stall fee) van alle ingeschreven klassen in rekening
gebracht.

- Voor alle campers/caravans/vrachtwagens met living geldt dat een camping fee (€ 65 NQHA
leden en € 75 niet leden) in rekening wordt gebracht. De NQHA brengt de camping fees in
rekening aan betrokkenen in lijn met afspraken die hierover met de locatie zijn gemaakt.
Stallen:
- Stallen die besproken zijn voor een wedstrijd dienen ten allen tijde betaald te worden.(tenzij de
stallen zijn geannuleerd voor de op het inschrijﬀormulier aangegeven sluitingsdatum) Stalhuur (€
10,- goedkoper voor NQHA leden) vermeld op het inschrijﬀormulier geldt voor de gehele
wedstrijd. Dit bedrag zal ook in rekening worden gebracht bij niet tijdig annuleren van de
besproken stallen.
- De NQHA kan, indien er mensen voor of na de wedstrijd stallen willen huren, een extra bedrag
rekenen.
- Een paard waarvoor geen stal is gereserveerd kan geen gebruik maken van een (lege) stal mits
hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de eerste huurder van de stal. Indien niet aan
deze voorwaarde is voldaan zal de NQHA alsnog het stalgebruik in rekening brengen bij de
eigenaar van het paard.
- Het is niet toegestaan te roken in de stallen.
Beschikbaarheid hooi en stro op showlocatie
In het geval hooi en stro beschikbaar wordt gesteld tijdens een show wordt door het NQHA ter
plaatse de procedure, prijs en uitgifte tijden bekend gemaakt.
Schone locatie
De NQHA staat voor dat daar waar zij evenementen organiseert de locatie schoon wordt
achtergelaten. De NQHA verwacht dat een ieder bij het verlaten van het wedstrijdterrein en de
stallen alle gebruikte zaken meeneemt of in de daarvoor bestemde vuilnisbakken deponeert.
Hiertoe behoren ook strotouwtjes, (plastic) bekers en flesjes en andere vuilnis. Verder verwacht de
NQHA dat alle leden zich inzetten om de showlocaties in zijn algemeenheid netjes en schoon te
houden, denk hierbij aan gebruik van mesthoop, (paarden)douches, toiletten, asbakken en overige
verblijfsgebieden.

