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1. WOORD VOORAF
Beste,
De jaarlijkse hernieuwing van de ledenlijst staat weer voor de deur. Hierbij ontvang je de nodige informatie,
zodat je opnieuw voorbereid bent op de ledenwerving. Je doet er goed aan om zowel met je bestuur als op
een Algemene Vergadering deze aangelegenheden te bespreken, zodat alle leden goed geïnformeerd zijn.
Hoewel de ledenadministratie heel wat werk met zich meebrengt, is het van uiterste belang dit zo correct
mogelijk te doen. Wij rekenen op een degelijke afwerking en bedanken jullie alvast voor de inspanning.
Wij wensen je alvast heel veel succes en mocht je vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons
te contacteren.
Met vriendelijke groeten,

Maude De Smedt
Algemeen Directeur LRV vzw
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2. LEDENADMINISTRATIE
2.1 Op dit moment
Het is het gemakkelijkst om te werken op een uitgeprinte versie van de ledenlijst. Je kan de actuele ledenlijst
van je vereniging afdrukken via www.equester.be, waarbij je onder de rubriek ‘Uw vereniging’ de ledenlijst
kan afdrukken.
Op de Algemene Vergadering kan je aan de hand van de ledenlijst alle nieuwe, ontbrekende of onvolledige
gegevens toevoegen en de foutieve gegevens verbeteren. Wij vragen met aandrang om DE GEBOORTEDATA,
TELEFOONNUMMERS en E-MAILADRESSEN van de leden extra te controleren of aan te vullen.
Je kan tussen 6 oktober en 14 november wijzigingen inbrengen in www.equester.be. Na deze datum zal de
aanrekening van de ledenbijdragen en abonnementen gebeuren. Het is dus belangrijk dat voor 14 november
alle wijzigingen aangebracht zijn. Voor leden waarvoor op dat moment het lidmaatschap niet werd
beëindigd, zal het lidgeld worden aangerekend.
Denk eraan dat een ordelijke, verzorgde en volledig ingevulde ledenlijst zowel voor jullie als voor ons tijdens
het jaar heel wat werk en tijd kan besparen.
Net als vorig jaar zullen er geen lidkaarten meer verstuurd worden! Je kan de lidnummers van uw leden
consulteren in de ledenlijst.
2.2 In de loop van het werkjaar
Tijdens het werkjaar kan je steeds nieuwe leden opgeven en nieuwe paarden en/of pony's laten registreren.
Hiervoor gelden steeds de volledige bijdragen (LRV kent geen halfjaarlijks lidgeld).
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3. AANDACHT VOOR …
3.1 Lidmaatschapsvoorwaarden
Alle leden dienen aan de lidmaatschapsvoorwaarden te voldoen naargelang de reeks waartoe ze behoren.
3.1.1

Wedstrijdruiters en niet-wedstrijdruiters (wandelruiters)

a. Ledenbijdrage
De ledenbijdrage welke aan LRV moet afgedragen worden is vastgesteld als volgt :
Wedstrijdruiters rijverenigingen :
Wedstrijdruiters ponyclubs :
Wandelruiters :
Mennen Type 1:
Mennen Type 2:
Mennen groomlidmaatschap:

78 euro
68 euro
21 euro
78 euro
21 euro
21 euro

In deze bijdrage is naast het lidgeld een bijdrage vervat voor de globale verzekeringspolis, welke door het
decreet aan de sportfederaties werd opgelegd.
Daarnaast kan er ook nog een plaatselijke bijdrage zijn. Elke vereniging is bevoegd om haar lidgelden te
verhogen om eventuele plaatselijke werking- en opleidingskosten te dekken.
b. Leeftijdsvoorwaarden
Voor de toetreding tot de ponyclub gelden bijkomende voorwaarden:
o In het kalenderjaar van toetreding 6 jaar worden of ouder dan 6 jaar zijn : aansluiten bij de ponyclub als
wandelruiter;
o In het kalenderjaar van toetreding 7 jaar worden of ouder dan 7 jaar zijn : aansluiten bij de ponyclub als
wedstrijdruiter;
o Rijden met een pony die een stokmaat heeft tot en met 1,48 m;
o Het kalenderjaar waarin men 16 jaar wordt, is het laatste jaar dat men als ponyruiter in de ponyclub
kan ingeschreven worden
Voor de toetreding tot de rijvereniging gelden bijkomende voorwaarden:
o In het kalenderjaar van toetreding 12 jaar worden of ouder dan 12 jaar zijn: aansluiten bij de
rijvereniging als wedstrijdruiter;
o Rijden met een paard die een stokmaat heeft van meer dan 1,48 m, tenzij via uitzondering voorzien in
het wedstrijdreglement. In geval van twijfel over de stokmaat, dient dit gemeld te worden aan het
Provinciaal Bestuur, welke vervolgens de nodige acties zal ondernemen.
De maximumleeftijd van 65 jaar welke in het Organiek Reglement voorkomt, geldt alleen voor het vervullen
van een bestuursmandaat.
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Aansluiting ponyruiters per geboortejaar
Geboren
tussen 01.01
en 31.12
2023
2022
2021
2020

2019

2018
2017
2016

2015

2014

2013
2012

werkingsjaar
2021-2022

werkingsjaar
2022-2023

werkingsjaar
2023-2024

werkingsjaar
2024-2025

werkingsjaar
2025-2026

werkingsjaar
2026-2027

werkingsjaar
2027-2028

werkingsjaar
2028-2029

6j - wandelruiter
7j - wedstrijdruiter dr
& spr asp 1pony
6j - wandelruiter 7j - wedstrijdruiter dr 8j - wedstrijdruiter spr
& spr asp 1pony
6j - wandelruiter
7j 8j - wedstrijdruiter
9j
wedstrijdruiter dr spr
& spr asp 1pony
6j - wandelruiter
7j - wedstrijdruiter 8j 9j
10j
dr & spr asp 1pony wedstrijdruiter
spr
6j - wandelruiter
7j - wedstrijdruiter 8j - wedstrijdruiter 9j
10j
11j
dr & spr asp 1pony spr
6j - wandelruiter
7j - wedstrijdruiter 8j - wedstrijdruiter 9j
10j
11j
12j - laatste jaar Bdr & spr asp 1pony spr
pony
6j - wandelruiter 7j - wedstrijdruiter 8j - wedstrijdruiter 9j
10j
11j
12j - laatste jaar B13j
dr & spr asp
spr
pony
1pony
7j 8j - wedstrijdruiter 9j
10j
11j
12j - laatste jaar
13j
14j
wedstrijdruiter dr spr
B-pony
& spr asp 1pony
8j 9j
10j
11j
12j - laatste jaar B- 13j
14j
15j
wedstrijdruiter
pony
spr
9j
10j
11j
12j - laatste jaar B- 13j
14j
15j
16j - laatste
pony
werkingsjaar
10j
11j
12j - laatste jaar B- 13j
14j
15j
16j - laatste
pony
werkingsjaar
6j - wandelruiter

c. Extra ledenvoordelen
Leden kunnen genieten van een aantal extra voordelen:
- Abonnement EquiTime
De abonnementsprijs - welke niet in het lidgeld begrepen is – bedraagt voor LRV-leden
25,50 euro, i.p.v. 55 euro.
- Abonnement LRV Magazine
De abonnementsprijs voor dit magazine - welke niet in het lidgeld begrepen is - bedraagt
voor LRV-leden 11 euro, i.p.v. 21,50 euro.
! Gelieve in equester te kiezen voor optie “LRV Magazine”, en niet voor de optie ‘LRV
Magazine (vrij tarief 1)’
- Uitbreiding persoonlijke verzekering
Ook dit jaar wordt de mogelijkheid geboden om voor het paardrijden in privé-verband
(buiten de vereniging) een uitbreiding op deze verzekering (volgens dezelfde voorwaarden
als verder in deze brochure beschreven) te nemen. Deze uitbreiding kost 6 euro en moet
door de secretaris expliciet vermeld worden op de ledenlijst. Deze uitbreiding kan voor alle
leden (ook voor de wandelruiters).
d. Aanpassing lidmaatschap mennen
Vanaf heden kan u kiezen tussen volgende 2 types lidmaatschappen:
TYPE 1:
Totaalseizoen-licentie: indoors & outdoors
Kostprijs 78€
Geldig voor:
o Indoors LRV
o Indoors VLP
o Samengestelde wedstrijden LRV
o CAV wedstrijden VLP
o Tornooien LRV
TYPE2:
Winterseizoen-licentie: indoors
Kostprijs 21€
Geldig voor:
o Indoors LRV
o Indoors VLP
Er kan vanuit een licentie ‘type 2’ een upgrade naar licentie ‘type 1’ worden aangevraagd
gedurende het seizoen. Hiervoor wordt een meerprijs van 57€ aangerekend.
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3.1.2

Leden verbonden aan een vereniging

a. Proost
Voor de proost worden geen lidmaatschapsvoorwaarden gesteld, en is ook geen
lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.
Indien aan de proost een abonnement "EquiTime " of LRV magazine wordt aangeboden,
wordt hiervoor wel een aanrekening geboekt.
b. Lidmaatschap rijverenigingen en ponyclubs
Personen die lid zijn van een rijvereniging en tevens een bestuursfunctie uitoefenen in de
ponyclub, dienen alleen het lidgeld van de rijvereniging te betalen.
Op de ledenlijst van de ponyclub dienen deze leden dan ingebracht te worden in de
lidmaatschapscategorie 3, “Verbonden aan de vereniging”.
c. Meewerkende juryleden
Dit zijn personen, die als zodanig niet aangesloten zijn, maar medewerking verlenen door
het jureren op onze wedstrijden. Het betreft in regel enkel oud-ruiters met een rijkundig
diploma of juryleden welke in het kader van de ponywerking zijn erkend. Jullie kunnen de
optie “verbonden aan” aanduiden. Zo zijn zij tijdens het jureren ook verzekerd.
Deze personen zijn geen lid. Bij aanduiding als jurylid worden zij evenwel gedekt door de
voor juryleden geldende verzekeringspolissen.
Deze medewerkende juryleden kunnen mits betaling van 11 euro een abonnement aan
gunstvoorwaarden nemen op het LRV Magazine en mits betaling van 25,50 euro een
abonnement aan gunstvoorwaarden op EquiTime.

3.1.3

Lidmaatschap Landelijke Gilde

Landelijke Gilde
1. Voor Wedstrijdruiters is in het lidgeld LRV het lidmaatschap Landelijke Gilde inbegrepen.
Alleen wedstrijdruiters, die land- of tuinbouwer zijn, betalen altijd aan de Landelijke Gilde
hun volledig beroepslidmaatschap. In ruil daarvoor ontvangen zij hun lidkaart Landelijke
Gilde. Zij genieten van een korting van 20 euro bij LRV.
Na de verwerking van de ledenlijst LRV worden de wedstrijdruiters ouder dan 25 jaar
opgenomen op de ledenlijst van de Landelijke Gilde.
2. Bij LRV is er enerzijds het lidmaatschap als ‘Wandelruiter’ en anderzijds als ‘Wedstrijdruiter’.
Voor Wandelruiters is géén lidmaatschap Landelijke Gilden inbegrepen. Wandelruiters die
ook lid willen zijn van de Landelijke Gilden, moeten dus zelf aansluiten bij een lokale
Landelijke Gilde en betalen daar dan ook de gepaste ledenbijdrage. Zij ontvangen vervolgens
hun lidkaart Landelijke Gilde.
Leden van Landelijke Gilde krijgen ook het magazine Nest toegestuurd. Het werkjaar van
Landelijke Gilde start in januari; pas dan wordt het lidmaatschap aangepast. NEST wordt 6
maal per jaar verzonden, vanaf begin februari valt het eerste nummer in je bus.
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3.2 Registratie van paarden en pony's
Om deel te nemen aan onze wedstrijden, is het noodzakelijk het paard of de pony te registreren.
Alleen aan wedstrijdruiters kan een paard of pony gekoppeld worden, en zo een combinatie worden
aangemaakt. De vermelde dieren op de ledenlijst zijn diegene, die op het moment van afdruk van de
ledenlijst actief waren, d.w.z. bij de ruiter geregistreerd waren.
Inzake het gezamenlijk berijden van paarden of pony's gelden de bepalingen in het
wedstrijdreglement m.n. inzake familieleden of de promotiemaatregel.
Registraties van nieuwe paarden en pony’s kunnen onmiddellijk via www.equester.be.
Het eenmalig registratierecht is vastgesteld op 10 euro voor de registratie van een paard of pony.
Daarnaast is er ook een eenmalige registratie voor 10 euro per combinatie.
Wanneer er met dit dier een extra combinatie wordt aangemaakt, wordt er enkel de 10 euro voor
combinatieregistratie aangerekend, en dus niet meer de 10 euro dierregistratie.

Paarden uit het BWP-stamboek zijn reeds opgenomen in de databank van Equester. Hier volstaat het
paard op te zoeken, om de combinatie aan te maken. Het dier opzoeken, doe je best aan de hand
van het chipnummer.
Ook paarden en pony’s die eerder aan LRV-wedstrijden hebben deelgenomen, maar met een
andere ruiter, hoef je niet opnieuw in te geven in Equester. Ook hier kan je het dier opzoeken aan de
hand van de naam of het chipnummer en zo een nieuwe combinatie aanmaken. Het dier opnieuw
ingeven, gaat in vele gevallen niet lukken, aangezien het chipnummer uniek moet zijn. Dit is een
verplicht in te vullen veld.
Combinaties die reeds vroeger bij LRV geregistreerd waren, hoef je niet opnieuw in te geven in
Equester. Je kan deze opnieuw actief maken door de combinatie op te roepen, en de einddatum te
verwijderen. Vergeet niet op bewaren te klikken. Op die manier zullen dan ook geen nieuwe
registratiekosten aangerekend worden.
Gelieve de paarden, welke niet meer bereden worden t.g.v. overlijden, verkoop of andere redenen,
de combinaties in einddatum te zetten!! Paarden die gedurende drie jaar niet hebben deelgenomen
aan LRV-wedstrijden, worden door Equester automatisch op inactief gezet.
Ook blijven we hameren op het correct ingeven van de chipnummers van de paarden. Dit is een getal
bestaande uit 15 cijfers (vb. 981100002078886). Als sportfederatie dienen wij op wedstrijden de
identiteit van de paarden en pony’s te kunnen controleren. Bijkomend heeft het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een omzendbrief geschreven, waarbij de
wetgeving omtrent het niet-commercieel verzamelen van paarden in het kader van sport en
recreatie (onze LRV-wedstrijden bijvoorbeeld) gespecifieerd wordt. Controles op onze wedstrijden
zijn dus een mogelijkheid, waarbij elke houder (verantwoordelijke van het paard) dus een boete kan
ontvangen wanneer hij/zij niet in orde is.
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3.3 Verenigingsbijdrage
Deze is proportioneel aan het aantal rijdende leden van voorbije werkjaar. Deze bedraagt 200 euro +
1 euro per rijdend lid, met een maximum van 300 euro. Dit bedrag vind je terug op de eerste factuur
van het nieuwe werkjaar.
3.4 Abonnementen “Boer en Tuinder”
Personen die vorig jaar geabonneerd waren, ontvangen einde maart een schrijven i.v.m. de
hernieuwing van hun abonnement. Op de ledenlijst LRV dient hiervoor niets genoteerd of geïnd te
worden.
3.5 Bestuur
In Equester moet je ook de samenstelling van je bestuur meegeven. Bij personen met meerdere
verenigbare bestuursfuncties moeten de verschillende functies aangevinkt worden. Op die manier
ontvangt iedereen de correcte informatie, en komen ook de facturen en afrekeningen bij de juiste
personen terecht.
Indien bv. geen commandant wordt aangeduid, heeft dit AUTOMATISCH tot gevolg dat uw
rijvereniging de omzendbrieven gericht aan de commandanten niet meer zal ontvangen. Dit geldt op
dezelfde manier wanneer de code voor de secretaris ontbreekt. De facturen worden verstuurd naar
de persoon die staat aangeduid als schatbewaarder. Gelieve dus STEEDS bij deze functies ook een
correct e-mailadres te vermelden, anders ontvangt jouw vereniging de voor hen bestemde
informatie niet.
3.6 Afrekening bijdragen
Nadat de ledenlijsten afgewerkt zijn zal je een factuur ontvangen, waarbij op het overzicht de
opsplitsing per lid is opgemaakt. Wij vragen om deze betaling te verrichten met de gestructureerde
mededeling.
3.7 Registratie dier en combinatie
o

Registratie van dier
10 € (eerste maal dierregistratie) aangerekend via de financiële fiche.

o

Registratie van de combinatie ‘dier-ruiter’:
10 € (combinatie) aangerekend via de financiële fiche.
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4. LEDENLIJST
De ledenlijst kan je oproepen via equester.be > uw vereniging > ledenlijst

Welke informatie vind je op de ledenlijst :
Bovenaan:
Naast de benaming en de zetel van de vereniging vind je het nummer dat aan de vereniging werd
toegekend. Het omvat naast een indicatie over het arrondissement het volgnummer van de
vereniging in deze omschrijving en het type vereniging (rijvereniging (R) of ponyclub (P) of
recreatieve vereniging (V).
Beschrijving van de opeenvolgende kolommen :
Kolom 1 : LIDNUMMER (LIDN.)
Kolom 2 : NAAM EN ADRES
- familienaam + voornaam
- familienaam echtgeno(o)t(e)
- straatnaam + huisnummer
- postnummer + lokaliteit + gemeentenaam
- geboortedatum
- telefoonnummer / telefaxnummer
- emailadres
Kolom 3 : LIDIDENTIFICATIE - G (geslacht)
Kolom 4 : LIDIDENTIFICATIE - BS (burgerlijke stand)
1 : ongehuwd
2 : gehuwd
3 : weduwe/weduwnaar
4 : gescheiden
5 : samenwonend
Kolom 5 : LIDIDENTIFICATIE - B (beroep)
1 : zonder (gepensioneerd, werkzoekend, huishouding, student)
2 : actief land- of tuinbouwer
3 : meewerkend land- of tuinbouw
4 : arbeider
5 : bediende
6 : ander zelfstandig/ vrij beroep
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Kolom 6 : LIDIDENTIFICATIE - O (genoten onderwijs)
1 : lager onderwijs
2 : lager middelbaar
3 : hoger middelbaar
4 : hoger niet-universitair
5 : universitair
Kolom 7 : LIDMAATSCHAP - LIDNR. LAND.BEW.
Kolom 8 : LIDMAATSCHAP - R (reeks)
1 : wedstrijdruiter lid
2 : niet-wedstrijdruiter (wandelruiter)
3 : verbonden aan een vereniging (proost, meewerkend jurylid, vrije abonnementen)
Kolom 9 : OPLEIDING
Kolom 10 : LIDMAATSCHAP - FUNCTIES - BESTUUR
VEV : erevoorzitter
VVZ : voorzitter
VOV : ondervoorzitter
VPR : proost
VKO : commandant
VSE : secretaris
VSB : schatbewaarder
VBE : bestuurslid
VEQ : toegang Equester
VPV : gangmaker preventie
VSP : spelleider
VRT : verantwoordelijke rijtijdkaarten
VAF : afgevaardigde ponyclub (dit is de afgevaardigde van de ponyclub in het bestuur van de
rijvereniging nl. de voorzitter van de plaatselijke ponycommissie.) en afgevaardigde
rijvereniging (dit is de afgevaardigde van de rijvereniging in de plaatselijke ponycommissie).
Kolom 11 : DIERINDENTIEFICATIE - DIERNR.
Kolom 12 : DIERIDENTIFICATIE - NAAM
Kolom 13 : BOEKH. - LIDGELD
76,50 euro
66,50 euro
20,50 euro
geen bijdrage
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Kolom 14 : EXTRA
Ledenvoordelen:
N: abonnement EquiTime
P: persoonlijke verzekering
T: abonnement LRV Recreatie magazine
Uitbreiding persoonlijke verzekering: 6 euro
25,50 euro voor een abonnement op EquiTime
11 euro voor een abonnement op het LRV Recreatie magazine
55 euro voor abonnement EquiTime – niet LRV-lid
21,50 euro voor abonnement LRV magazine – niet LRV-lid

-13-

5. LRV-VERZEKERINGEN
Als erkende recreatieve sportfederatie is LRV verplicht die polissen af te sluiten, welke door de
wetgever worden opgelegd. Anderzijds komen er in onze paardensport risico's voor, waarvan LRV
het nodig acht dat ze door een verzekeringspolis op nationaal vlak gedekt worden.
Alhoewel alle facetten onmogelijk kunnen uitgewerkt worden, proberen we hieronder een kort
overzicht te bieden. Hou er ook rekening mee, dat binnen deze verzekeringen ook franchisen gelden.
Vooraf willen wij erop wijzen dat niet alle risico’s standaard in de hierna vermelde polissen zijn
opgenomen. Zo is er geen automatische verzekering voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en
de lichamelijke ongevallen buiten LRV-verband. Daarom bieden we de mogelijkheid om hiervoor een
uitbreiding te nemen naar de privésfeer.
Ook schade aan de dieren (paarden/pony's) is nooit verzekerd, hiervoor dien je een aparte
verzekering af te sluiten bij je eigen verzekeraar (paardenpolis).
1. DE GLOBALE POLIS (polisnr.28./921.000)
De Polis Vlaamse Sportfederaties verzekert de beoefening van de paardensport en de daarbij
horende nevenactiviteiten op plaatselijk, gewestelijk, provinciaal, nationaal en internationaal vlak.
Let op, deze polis is AANVULLEND op alle andere polissen welke mogelijk van toepassing zijn
(familiale, hospitalisatie-, arbeidsongevallen...)
Kort samengevat zijn volgende waarborgen voorzien:
1.A. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van alle bij LRV aangesloten leden voor
de ongevallen die zij met of zonder hun rijdieren, aan derden veroorzaken tijdens de LRVverenigingswerking, én op de weg van en naar die activiteiten.
Alle ruiters worden onderling als derden beschouwd.
1 B. Rechtsbijstand
Ook de rechtsbijstand van alle verzekerde leden is in de verzekeringspolis opgenomen.
1.C. Lichamelijke ongevallen
Geneeskundige zorgen worden terugbetaald:
* gedurende max. 2 jaar
* begrensd tot het tarief R.I.Z.I.V en de door het R.I.Z.I.V erkende prestaties
* na tussenkomst van het ziekenfonds
Er is geen tussenkomst voor brillen en contactlenzen. Er is een beperkte tussenkomst voor
tandprothesen. Er is een vrijstelling van 30 EUR per verzekerde en per ongeval.
Let wel, deze globale polis bevat ruimere waarborgen dan vroeger (zo werden ruiter- en
ponykampen geïntegreerd, de B.A. op de weg van en naar, de verantwoordelijkheid als inrichter,
minder leeftijdsgrenzen in LO., hogere verzekerde kapitalen in LO en BA, toevertrouwde zaken en
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schade door gebouwen en goederen van de vereniging werden opgenomen) maar is steeds
AANVULLEND op alle andere polissen, welke mogelijk van toepassing zijn (familiale, hospitalisatie-,
arbeidsongevallen...)
2. UITBREIDING NAAR PRIVÉ
Sinds enkele jaren wordt ook de mogelijkheid geboden om voor het paardrijden in privé-verband
(buiten de vereniging) een uitbreiding op deze verzekering (volgens dezelfde voorwaarden als
hierboven beschreven) te nemen. Deze uitbreiding kost 6 EUR en moet door de secretaris expliciet
vermeld worden op de ledenlijst. Deze uitbreiding kan voor alle leden (ook niet-wedstrijdruiters).
Volgende activiteiten blijven evenwel uitgesloten:
• Activiteiten georganiseerd door een manege bijv. paardrijlessen door de manege
• Deelname aan officieel georganiseerde wedstrijden
• Uitbraak van een paard
• Bezoldigde activiteiten
3. POLIS 'ONBEZOLDIGDE HELPERS NIET-LEDEN'
Deze polis is van toepassing bij het organiseren van een tornooi en ruiter - of ponykamp en voorziet
volgende waarborgen voor de onbezoldigde helpers niet-leden:
• B.A.
• Rechtsbijstand
• L.O. (enkel kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten)
De onkosten voor deze polis worden door LRV gedragen.
De inrichtende vereniging dient het hiervoor voorzien invulformulier te bezorgen aan
s.verlinden@lrv.be. Een lijst met naam en geboortedatum van de vrijwilligers moet voorhanden zijn
op de dag van de inrichting, maar dient NIET aan het secretariaat te Leuven bezorgd te worden.
Voor alle andere activiteiten in clubverband (eetdag, bbq,… ) zijn de onbezoldigde helpers niet-leden
enkel verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid. Hiervoor dient er geen formulier ingevuld te
worden.
4. POLIS 'AUTO'S JURYLEDEN'
Tijdens een LRV-activiteit en op de weg van en naar is de auto van een jurylid aanvullend (op de
eigen polis) verzekerd. Ook wagens die door de inrichters ter beschikking worden gesteld aan
juryleden en waarmee de juryleden zich bij slechte weersomstandigheden tot bij hun ‘post’ kunnen
verplaatsen, zijn hierin opgenomen.
In dat geval dient de organiserende vereniging volgende gegevens bij te houden:
• Nummerplaat, merk en type van de ter beschikking gestelde wagens
• Namen van de juryleden en welk jurylid met welk voertuig rijdt
De lijst dient door de organisator ondertekend te zijn.
Volgende franchisen zijn in deze polis van toepassing:
• Sportwagen of cabriolet: 500 EUR
• Andere verzekerd voertuig: 250 EUR
Bij een schadegeval zonder gekende tegenpartij:
• Sportwagen of cabriolet: 1000 EUR
• Andere verzekerd voertuig: 500 EUR
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5. POLIS 'ALLE RISICO'S'
Ook het materiaal dat gebruikt wordt bij een organisatie, kan je verzekeren.
Deze polis dient per activiteit uitdrukkelijk onderschreven te worden (formulier in organisatiebundel)
en wordt afgerekend via de financiële fiche.
6. OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BRAND EN ONTPLOFFING
Voor sommige types evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn, is dit een verplicht af te
sluiten verzekering. Deze dekt de aansprakelijkheid van de organisatie bij schade aan toeschouwers
in geval van brand en ontploffing. Je informeert best hiernaar bij de gemeente.
Deze polis kan afgesloten worden via LRV en kost ca. 60 EUR. Je bezorgt ons hiervoor volgende
gegevens:
• Naam en adres van de vereniging
• Datum en plaats van het evenement
• De oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke ruimte
7. WAT BIJ EEN ONGEVAL
Indien er in je vereniging een schadegeval is, waarbij één van deze polissen van toepassing zou zijn,
maak dan gebruik van de aangifteformulieren welke bij de administratiebundel werden gevoegd (op
eenvoudige aanvraag kan men steeds bijkomende formulieren verkrijgen), of kan je downloaden op
www.lrv.be.
Belangrijk bij het invullen van het formulier “schadeaangifte burgerrechtelijke aansprakelijkheid lichamelijke ongevallen": dit formulier volledig invullen. Indien het een ongeval met lichamelijke
verwondingen betreft, blz. 3 laten invullen door de behandelende geneesheer of een attest
bijvoegen vanwege de dokter. Belangrijk is om de omstandigheden van het ongeval zeker te
vermelden.
Het aangifteformulier steeds doorsturen naar LRV, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee, of per email naar info@lrv.be .
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Verzekeringspolis alle risico’s
(externe oorzaken)
__________________________________________________________________________________
AANGIFTE AAN DE POLIS PATRIMONIUM ABONNEMENT 72.342.549
Landbouwmaterieel (tractor, kar …) gebruikt door de plaatselijke LRV-vereniging bij de opstelling,
inrichting en afbraak van het parcours voor de LRV-tornooien. Schade aan de toestellen tijdens
verplaatsing op de openbare weg in België is verzekerd.
De volledige polis kan je opvragen per e-mail aan info@lrv.be.
I. Voorsteller
Voorsteller (verantwoordelijke van de vereniging)
naam en volledig adres in drukletters

II. Algemene vragen
1. Inrichtende vereniging:
naam en gemeente:
LRV- organisatie: (aard tornooi)
2. Te verzekeren periode:
van
tot en met
3. Omschrijving verzekerde voorwerpen
volledige beschrijving
nieuwwaarde

III. Waarborgen
1. De premie die hiervoor dient betaald te worden, bedraagt 9 euro (inclusief taxen) per 25.000
euro kapitaal.
2. De vrijstelling (eigen risico) per schadegeval bedraagt 1 % van de verzekerde waarde per
toestel met een minimum van 125 euro.
Opgemaakt te

op

De voorsteller
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Verzekeringspolis alle risico’s
(externe oorzaken)
_______________________________________________________________________________
AANGIFTE AAN DE POLIS PATRIMONIUM ABONNEMENT 72.291.535
Tenten, opleggers, klankinstallaties en caravans gebruikt door de plaatselijke LRV-vereniging bij LRVtornooien
De volledige polis kan je opvragen per e-mail aan info@lrv.be.
I. Voorsteller
Voorsteller (verantwoordelijke van de vereniging)
naam en volledig adres in drukletters

II. Algemene vragen
4. Inrichtende vereniging:
naam en gemeente:
LRV- organisatie: (aard tornooi)
5. verzekeren periode:

van
tot en met
6. Omschrijving verzekerde voorwerpen
volledige beschrijving
met of zonder transport (J/N)

nieuwwaarde

III. Waarborgen
1. De premie die hiervoor dient betaald te worden bedraagt
• zonder vervoer 10,00 o/oo
• met vervoer 12,50 o/oo + 9,90%
2. De vrijstelling (eigen risico) per schadegeval bedraagt 10 % van de schade met een minimum van
75 euro.
De premievoet is vastgesteld rekening houdend met een maximale duurtijd van 8 dagen. Wordt
de duurtijd langer, dan gaat de premievoet ook stijgen.
Opgemaakt te
De voorsteller

op
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Verzekering van de onbezoldigde helpers niet-leden-LRV aan tornooien,
veelzijdigheidswedstrijden, ruiter- of ponykampen en tot verzekering van de
deelnemende ruiters niet-leden-LRV aan ruiter- of ponykampen georganiseerd door
LRV
__________________________________________________________________________________
Polisnummer: 28.921.000
Alle leden van de Landelijke Rijverenigingen zijn aangesloten leden van LRV vzw. De aangesloten
leden zijn via LRV vzw verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid, Lichamelijke Ongevallen en
Rechtsbijstand. LRV vzw heeft hiervoor bij KBC Verzekeringen de volgende polissen afgesloten: de
standaard ledenpolis (polisnummer: KBC A8/28.921.000-0700) en de omniumpolis voor
dienstverplaatsingen (polisnummer: KBC PK/91.909.454-0001).
Iedereen die in LRV actief is als lid en/of bestuurslid op lokaal, gewestelijk, provinciaal of nationaal
niveau, wordt door LRV vzw beschouwd als vrijwilliger zoals bedoeld in de Wet betreffende de
rechten van vrijwilligers. Niet-leden die occasioneel actief zijn als vrijwilliger in LRV, worden voor
deze activiteiten op dezelfde wijze verzekerd als de leden.
De volledige polis kan je opvragen per e-mail aan info@lrv.be.
De lijst met vrijwilligers moet steeds bijgehouden worden bij de plaatselijke LRV-afdeling.

1.

Voorsteller

Voorsteller (verantwoordelijke van de vereniging)
naam en volledig adres in drukletters

2.

Algemene vragen
7. Inrichtende vereniging:
naam en gemeente:
8. Te verzekeren activiteit

-een nationaal, provinciaal of gewestelijk ruiter- of
ponytornooi
-een gewestelijke of nationale veelzijdigheidswedstrijd
-een ruiter- of ponykamp

9. Te verzekeren periode:

van
tot en met

10. Plaats waar de activiteit doorgaat
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3.

Waarborgen
1. a) Persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de onbezoldigde helpers nietleden-LRV bij tornooien, veelzijdigheidswedstrijden en ruiter- of ponykampen
- naar aanleiding van de organisatie
- tijdens het oprichten en het afbreken
b) Persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ruiters niet-leden-LRV tijdens
hun deelname aan de door LRV georganiseerde ruiter- of ponykampen.
2. Tijdens de verzekerde activiteiten: Genees- en hospitalisatiekosten tot 2 jaar na datum van
het ongeval. De tussenkomst per onder punt a1 en a2 vermelde persoon en per ongeval, is
beperkt tot de bedragen zoals voorzien in de tarieven van het RIZIV, waarvan KBCVerzekeringen slechts een aandeel verschuldigd is in de mate dat de tussenkomst van het
ziekenfonds uitgeput is en onvoldoende bleek te zijn.
3. Rechtsbijstand voor zover de aansprakelijke derde geen andere onbezoldigde helper, geen
andere ruiter niet-lid-LRV, geen ander lid LRV of de LRV zelf is.

De waarborg van de verzekering is slechts verworven op voorwaarde dat dit voorstel, voor
aanvang van de verzekerde activiteiten, op het LRV secretariaat, Waversebaan 99 te 3050 OudHeverlee toekomt. Het LRV-secretariaat draagt zorg om het voorstel ter inzage bij te houden.

Bovenstaande verklaringen, die tot grondslag moeten dienen van een overeenkomst van
verzekering, zijn volledig en waarachtig, ter bevestiging waarvan dit voorstel werd getekend.

Opgemaakt te

op

De voorsteller:
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6. NUTTIGE ADRESSEN
LRV vzw
Waversebaan 99
3050 OUD-HEVERLEE
T. +32 (0)16 47 99 60
F. +32 (0)16 47 99 85
BTW BE0410.042.754
info@lrv.be
www.lrv.be
Voorzitter :
Georges Van Keerberghen

Diestsevest 40, 3000 Leuven

Ondervoorzitter :
Luc Dupon
Johan Poismans

dupon.pauwels@skynet.be
johan.poismans@belgacom.net

Algemeen Directeur :
Maude De Smedt

m.desmedt@lrv.be

Medewerkers :
Kristel Derweduwen
Hilde Engelen
Sarah Fannes
Rob Geyssens
Regine Laeremans

k.derweduwen@lrv.be
h.engelen@lrv.be
s.fannes@lrv.be
r.geyssens@lrv.be
r.laeremans@lrv.be

Manon Sterkmans
Christel Van Dyck
Kris Van Steen
Sofie Verlinden
Gino Wouters
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m.sterkmans@lrv.be
c.vandyck@lrv.be
k.vansteen@lrv.be
s.verlinden@lrv.be
g.wouters@lrv.be

7. HANDLEIDING VOOR VERWERKING IN
EQUESTER
7.1 Wie kan wijzigingen aanbrengen in www.equester.be ?
Wijzigingen kunnen door iedereen die als VEQ (= verantwoordelijke equester) geregistreerd
is voor uw vereniging, aangebracht worden.

7.2 Afdrukken van ledenlijst
Het afdrukken kan via het Administratie-scherm, en de optie vereniging te kiezen.
Door het klikken op het icoontje “ledenlijst” kan je de ledenlijst afprinten of als een pdfbestand bewaren.
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7.3 Wijzigingen aan lidmaatschapsgegevens
Voor het wijzigen van gegevens van leden klik je dubbel op het icoontje voor het lid.

Zo krijg je alle gegevens zichtbaar en kan je wijzigingen aanbrengen.
Ook de reeks (= wedstrijdruiter of wandelruiter) waarin iemand lid is, wordt op dit scherm
weergegeven.
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7.4 Inbrengen van nieuwe leden
Je klikt op het verenigingsadministratiescherm op het veld ‘Nieuw Lidmaatschap’

In eerste instantie raden we je aan via ‘Zoek personen’ te kijken of de persoon al dan niet in
het bestand zit. Zo vermijd je dat personen dubbel in het bestand geraken of dat
combinaties opnieuw moeten aangemaakt worden. Bestaande combinaties vind je terug
wanneer je “toon inactieve” aanvinkt en moeten opnieuw actief gemaakt worden door de
einddatum van de combinatie te verwijderen.
Je kan de zoekfunctie verruimen door het #-teken voor de naam te plaatsen of door een *
achter de bekende gegevens te plaatsen.
#Pieters : je gaat zoeken op de naam die klinkt als ‘Pieters’ maar bent niet zeker over de
schrijfwijze.
Pie*: je gaat zoeken naar de naam die begint met ‘Pie’. De rest van de naam is dus
willekeurig.
Het maakt niet uit of je hoofd- of kleine letters gebruikt. Bij de zoekfunctie wordt rekening
gehouden met al de velden waarop gegevens werden ingevuld.
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Wanneer de betrokken persoon reeds in het bestand zit, kan je deze dubbel aanklikken en
daarna hiermee verder werken.
Indien de persoon niet werd gevonden, kan je alle gegevens inbrengen. Bij
keuzemogelijkheden werden in uitklapvensters de verschillende opties aangegeven. De
gekleurde velden zijn verplicht in te vullen.

Je vult ook het type lidmaatschap in.
Voor leden die bij Landelijke Gilde aangesloten zijn, kan je ook het lidnummer invullen.
Daarna klik je op “Bewaren” en is het lid ingebracht.
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7.5 In ontslag plaatsen van leden
Hiervoor vul je in het ‘Lidmaatschap details’- scherm een einddatum in.. Ook duid je de
reden van ontslag aan; hiervoor moet je een selectie maken uit het keuzemenu.
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7.6 Aanmaken van nieuwe combinaties
Wanneer je voor leden een nieuwe combinatie wenst aan te maken, zal je de ‘Combinaties’rubriek selecteren.

Dan zijn er 2 mogelijkheden:
7.6.1 De combinatie bestaat maar is niet meer actief.
Mogelijks bestaat deze combinatie reeds maar werd ze in einddatum geplaatst. Je kan alle
combinaties van een lid zichtbaar maken door het ‘Toon inactieve combinaties’-veld aan te
vinken. Alle combinaties – zowel actieve als niet-actieve worden zichtbaar gemaakt.
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Je kiest een combinatie door te dubbelklikken.
Zo krijg je de gegevens van de combinatie.
Door het uitblanken van de einddatum en te bewaren maak je de combinatie opnieuw
actief.
7.6.2 Een totaal nieuwe combinatie maken
Dan zal je het veld ‘Nieuwe combinatie’ aanklikken.

Je voegt bij de persoon een dier bij door op het vergrootglas voor het dier te klikken en zo
een dier te gaan zoeken.
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Het volstaat om het diernummer in te vullen. Indien je het dier niet in het bestand vindt, zal
je eerst het dier moeten registreren (zie registreren dier)
Wanneer het dier werd gevonden, klik je op ‘Bewaren’, dan is de nieuwe combinatie
gemaakt
U kiest voor type combinatie A – dier-ruiter, om deel te nemen aan de LRV-wedstrijden.
7.7 Inbrengen van nieuwe dieren
Een dier waarvan de gegevens nog niet in de databank zitten, kan je inbrengen via het
Administratie-Dier scherm.

Ook hier ga je eerst best zoeken of het dier toch nog niet gekend is. Zo bespaar je werk en
mogelijk ook kosten.
Ook hier kan je dit doen door via het menu ‘Zoek dieren’ te gaan. Je kan de zoekfunctie
verruimen door het #-teken voor de naam te plaatsen of door een * achter de bekende
gegevens te plaatsen.
#Pico : je gaat zoeken op de naam die klinkt als ‘Pico’ maar bent niet zeker over de
schrijfwijze.
Pic*: je gaat zoeken naar de naam die begint met ‘Pic’. De rest van de naam is dus
willekeurig.
Het maakt niet uit of je hoofd- of kleine letters gebruikt. Bij de zoekfunctie wordt rekening
gehouden met de velden waarop gegevens werden ingevuld.
Je kan ook zoeken door enkel het chipnummer in te vullen.
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Indien het dier toch nog niet bestaat, zal je op het ‘Nieuw’-icoon klikken en kan je het dier
inbrengen. De gekleurde velden zijn verplichte velden. Voor verschillende
keuzemogelijkheden werden uitklapvensters gebruikt. Indien gegevens niet gekend zijn,
moet er ook niets ingevuld worden. Het signalement wordt in het Nederlands ingebracht.
Voor vertalingen van signalementen contacteer je best het LRV-secretariaat.
Daarna bewaar je de ingebrachte gegevens en verschijnt het diernummer. Eenmaal een dier
werd aangemaakt, kan je hieraan zelf niets meer wijzigen. Hiervoor contacteer je best het
LRV-secretariaat.
Het diernummer gebruik je voor het aanmaken van een nieuwe combinatie.
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7.8 Wijzigingen in bestuursfuncties
Bestuursfuncties wijzig je door bij de betrokken persoon de juiste functie aan- of uit te
vinken en te bewaren. Zorg wel dat alle bestuursfuncties voor uw vereniging ingevuld zijn en
dat essentiële functies (voorzitter, secretaris, commandant) ook niet dubbel ingevuld zijn.

7.9 Inbrengen van ledenvoordelen.
Ledenvoordelen kunnen per persoon aan of uitgevinkt worden. Vergeet niet te bewaren. Op
het moment dat de ledenadministratie op het secretariaat afgewerkt wordt (15 november)
worden deze aangerekend. Tijdens het werkjaar worden ze dadelijk aangerekend per
persoon.
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7.10 Financiële afrekening
Bij het Administratie-scherm vind je de rubriek ‘Financiële fiche’.

De facturen worden niet meer per post opgestuurd. Er wordt een mail gestuurd naar de
schatbewaarder wanneer er een nieuwe factuur beschikbaar is.
Je kan elk factuur apart downloaden, zowel in excel als in afdrukformaat.
Zo kan je heel makkelijk de onkosten per lid raadplegen. Gebruik zeker de juiste
gestructureerde mededeling bij betaling van de factuur.
7.11 Detailgegevens vereniging
Onder “Uw vereniging” vind je het onderdeel “detailgegevens vereniging”. Het juridisch
statuut, rekeningnummer, website-adres, en de gegevens van je infrastructuur
(trainingsaccommodatie) kan je hier controleren en zo nodig aanvullen.
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