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Jul 2016 

GRONDWET VAN DIE UITHOURITVERENIGING VAN SUID AFRIKA 
 
Aanhangsel A: Vrywaring, vrywillige aanvaarding van risiko, instemming tot toets vir verbode middels en  
  nood veterinêre en/of mediese behandeling (lede) 
 
1. NAAM 

 
 Die naam van die vereniging is DIE UITHOURITVERENIGING VAN SUID-AFRIKA (ook verwys na as ERASA). 

 
2.  WOORDBEPALING. By die uitleg van hierdie grondwet dra elke woord of uitdrukking die betekenis soos 

 hieronder uiteengesit, tensy dit uit die sinsverband of samehang van woorde blyk dat die betrokke woord of 
 uitdrukking 'n ander betekenis dra. Woorde wat die enkelvoud aandui kan ook die meervoud beteken en 
 manlike terme kan ook vroulike terme beteken, na gelang van die verband waarin dit gebruik word. 

  
 2.1 Affiliasiegelde.  Gelde jaarliks betaalbaar deur lede van die Vereniging aan die Raad, sowel as  

  gelde  betaalbaar deur klubs (of lede van klubs) aan die Unie waarby die betrokke klub geaffilieer is. 
 
 2.2 Ampsdraer.  Enige lid van die Vereniging wat 'n amp van die Vereniging beklee en/of as beampte van 

  die Vereniging optree. 
 
 2.3 Geakkrediteerde klub.  'n Klub wat minstens drie agtereenvolgende amptelike uithouritte aangebied 

  het tot  bevrediging van die bestuur van die Unie waarby die klub geaffilieer is. 
 
 2.4 Jaar.  Die begrip "jaar" verwys na 'n kalenderjaar, beginnende op 1 Januarie en eindigende op 31 

  Desember van die betrokke jaar, tensy anders aangedui. 
 
 2.5 Klub. 'n Uithouritklub wat funksioneer volgens hierdie grondwet en die bepalinge van die Raad. 
 
 2.6 Lede.  Opbetaalde lede van die Vereniging wie se besonderhede in die lederegister verskyn. 
 
 2.7 Raad.  Lede van die Vereniging tot die Raad verkies, benoem, of aangestel in ooreenstemming met 

  die grondwet van die Vereniging. 
 
 2.8 Uithourit.  'n Rit oor 'n vasgestelde afstand waartydens die uithouvermoë en fiksheid van perde  

  getoets word volgens die bepalinge en onder die beskerming van die Vereniging 
 
 2.9 Uithouritjaar.  ŉ Uithouritjaar val saam met ‘n normale kalender jaar dws vanaf 1 Janaurie tot 31 

  Desember van ‘n betrokke jaar. 
 

2.10 Unie.  'n Liggaam wat funksioneer binne die geo-politiese grense van een van die provinsies en  
  waarvan die konstitusie deur die Raad goedgekeur is.  Daar kan slegs een Unie binne elke provinsie 
  funksioneer. 

 
 2.11 Verantwoordelike persoon.  Die persoon verantwoordelik vir ŉ perd wat aan ŉ uithourit deelneem, 

  en wat  regtens aanspreeklik is vir alle aspekte rakende die betrokke perd. Dit sal normalerweg die 
  ruiter wees wat met die betrokke perd aan die uithourit deelneem, maar die eienaar van die perd 
  (indien die ruiter nie ook die eienaar is nie) kan, na gelang van omstandighede, gesamentlik met die 
  ruiter as verantwoordelike persoon beskou word.  Indien die ruiter jonger as agttien (18) jaar oud is, 
  sal sy/haar ouer of voog gesamentlik met die ruiter as verantwoordelike persoon beskou word. 
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 2.12 Vereniging.  Die Uithouritvereniging van Suid-Afrika. 
 
 2.13 Vergadering.  ŉ Bespreking, gegrond op ŉ formele sakelys, met die doel om besluite te neem.  Lede 

  van die  vergadering kan fisies teenwoordig wees, of telefonies (verkieslik d.m.v. ŉ   
  telefoonkonferensie) of elektronies met mekaar kommunikeer. 

 
2.14 Provinsie.  ‘n Provinsie soos omskryf in die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika. 

 
3 STATUS EN REGSBEVOEGDHEID VAN DIE VERENIGING 
 
 3.1 Die Vereniging is 'n vrywillige vereniging sonder winsmotief. 
 
 3.2 Die Vereniging is gestig ter nastrewing van die doelstellings soos uiteengesit in hierdie   
  grondwet. 
 
 3.3  Die Vereniging is met die magte en bevoegdhede beklee soos uiteengesit in hierdie grondwet. 
 
  3.4  Die Vereniging is 'n regspersoon wat onafhanklik van sy lede bestaan en is die selfstandige draer van 

  regte en verpligtinge met ewigdurende opvolging. 
 
  3.5 Die Vereniging kan enige bates, wat nodig is om sy doelstellings te bereik, bekom, hou, verhandel, 

  verhuur, huur, oor beskik en beswaar. 
 
  3.6 Die Vereniging is bevoeg om enige regshandeling selfstandig deur sy gemagtigde beamptes te verrig. 
 
  3.7 Die Vereniging sal geaffilieer wees by enige liggaam waarby affiliasie noodsaaklik is om die  

  doelstellings van die Vereniging te bereik. 
 
  3.8 Die aanspreeklikheid van lede vir die verpligtinge van die Vereniging is beperk tot die bedrag van 'n 

  lid se onopbetaalde ledegeld, verskuldigde affiliasiegelde en enige ander bedrae deur die lid aan die 
  Vereniging verskuldig. 

 
4   GESAG. Die Vereniging verwesentlik sy doelstellings hoofsaaklik binne die landsgrense van die Republiek van 

 Suid Afrika, en oefen sy magte en bevoegdhede uit teenoor alle lede van die Vereniging, ongeag waar hul aan 
 ritte deelneem.  

 
5  DOELSTELLINGS 
 
 5.1  Om die uithouritsport as 'n amateursport onder alle bevolkingsgroepe in Suid-Afrika te bevorder en 

  te beheer. 
 
 5.2  Om uithouritte in Suid-Afrika te koördineer en te standaardiseer en toe te sien dat die bepalinge van 

  die grondwet en reëls van die Vereniging stiptelik nagekom word. 
 
 5.3 Om uithouritte aan te bied na goeddunke, en in ooreenstemming met die bepalinge van hierdie  

  grondwet. 
 
 5.4  Om na gelang van omstandighede internasionale ritte aan te bied en om internasionale deelname 

  aan uithouritte te bevorder en te promoveer. 
 



5  

 

Jul 2016 

 5.5 Om spanne te kies vir deelname teen ander spanne op alle vlakke en om toepaslike kleure aan  
  hierdie spanne toe te ken in ooreenstemming met die reëls en regulasies van die betrokke  
  beheerliggame. 

 5.6  Om lede en beamptes deurlopend op te lei en met raad en advies ten opsigte van uithouritte en  
  ruiterskap in die algemeen, te bedien. 

 
 5.7  Om toe te sien dat perde wat in uithouritte meeding nie aan toestande en omstandighede  

  blootgestel word wat nadelig vir hul welstand is nie. 
 
 5.8  Om data en inligting aangaande uithouritte in te samel en op rekord te hou, en om navorsing te  

  bevorder. 
 
 5.9  Om fondse in te samel ter bevordering van die doelstellings van die Vereniging, en om aan persone 

  en/of instansies wat die Vereniging finansieel ondersteun toepaslike erkenning en blootstelling te 
  gee. 

 
 5.10 Om aan lede van die Vereniging wat ŉ besondere bydrae tot die sport gemaak het of besondere  

  prestasies behaal het, erkenning te gee binne die raamwerk soos in die reëls van die Vereniging  
  uiteengesit. 

 
 5.11 Om ontwikkeling binne die uithouritsport te bevorder, met die spesifieke doel om voorheen  

  benadeelde persone by die sport te betrek (hetsy as ruiters of ampsdraers) 
 
6  LIDMAATSKAP 
 
 6.1 Die Vereniging maak voorsiening vir vyf (5) kategorieë van lidmaatskap naamlik erelede, senior lede, 

  junior lede, kinderlede en administratiewe lede. 
 
 6.2  Erelede.  Erelede word lewenslank benoem, is vrygestel van affiliasiegelde, het volle stemreg en is 

  verkiesbaar vir enige posisie of amp. Erelede kan in een van twee kategorieë benoem word: 
 

  6.2.1 Enige persoon wat deelgeneem het as 'n mededinger, die eienaar was van 'n perd wat  
  deelgeneem het of as 'n beampte opgetree het tydens die 1974, 1975, 1976 en 1977  
  uithouritte gehou te Fauresmith, Suid-Afrika, kwalifiseer as erelid in die stigterslidkategorie. 

 
  6.2.2 Die Raad kan enige persoon benoem as erelid.  
 

 6.3 Senior lede.  ŉ Persoon is ŉ senior lid vanaf die eerste dag van die kalenderjaar waarin hy/sy agtien 
  (18) jaar oud word. Senior lede het volle stemreg en is verkiesbaar vir enige posisie of amp. 

 
 6.4 Junior lede.  ’n Persoon is ŉ junior lid vanaf die eerste dag van die kalenderjaar waarin hy/sy veertien 

  (14) jaar oud word tot en met die einde van die kalenderjaar waarin hy/sy sewentien (17) jaar oud 
  word. Junior lede het nie stemreg nie en is nie verkiesbaar tot besture en as ampsdraers of beamptes 
  nie. * 

 
 6.5 Kinderlede.  ŉ Persoon is ŉ kinderlid vanaf die eerste dag van die kalenderjaar waarin hy/sy tien (10) 

  jaar oud word tot en met die einde van die kalenderjaar waarin hy/sy dertien (13) jaar oud word. 
  Kinderlede het nie stemreg nie en is nie verkiesbaar tot besture en as ampsdraers of beamptes nie. 

                                                                        

* “Jong Ruiters” is nie ŉ lidmaatskapskategorie nie, maar slegs ŉ deelnamekategorie en word in die reëls omskryf. 
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  6.6 Administratiewe lede.  Persone wat nie as ruiters aan uithouritte deelneem nie, maar wel as  

  beamptes by ritte of bestuurslede (op enige vlak) dien. Hierdie lede betaal 'n verminderde  
  affiliasiefooi soos van tyd tot tyd deur die Raad bepaal. 

 
 6.7 Aansoek om lidmaatskap 
 

  6.7.1 Senior lede doen aansoek om lidmaatskap by die klub van sy/haar keuse op die voorgeskrewe 
  lidmaatskapvorm, wat saam met die voorgeskrewe gelde by die klubbestuur ingedien moet 
  word.  

 
  6.7.2 Junior lede en kinderlede doen aansoek (bygestaan deur ŉ ouer of voog) by die klub van  

  sy/haar keuse op die voorgeskrewe lidmaatskapvorm, wat saam met die voorgeskrewe gelde 
  by die klubbestuur ingedien moet word. 

 
  6.7.3 Administratiewe lede doen aansoek om lidmaatskap by die klub van sy/haar keuse op die 

  voorgeskrewe lidmaatskapvorm, wat saam met die voorgeskrewe gelde by die klubbestuur 
  ingedien moet word. 

 
  6.7.4 Aansoeke om lidmaatskap word oorweeg deur die betrokke klubbestuur.  Lidmaatskap kan 

  deur die betrokke klubbestuur geweier word op grond van gedrag deur die aansoeker wat 
  strydig is met die gedragskode van die Vereniging.  

 
 6.8  Addisionele bepalinge met betrekking tot lidmaatskap 
 

  6.8.1 Alle lede van die Vereniging is onderworpe aan al die bepalinge van die Grondwet en Reëls 
  van die ERASA,  soos van tyd tot tyd gewysig. 

 
  6.8.2 Lidmaatskap is beperk tot die ruiter. Perde het geen lidmaatskap of konstitusionele regte nie. 
 
  6.8.3 'n Persoon mag slegs by een klub wat by ERASA geaffilieer is, aansluit, mag slegs dien op 

  hierdie klub se bestuur, en slegs dien op die bestuur van die unie waar hierdie klub geaffilieer 
  is.  

 
  6.8.4 Affiliasie by ERASA teen 'n verminderde fooi kan toegestaan word volgens die oordeel van die 

  Raad. Lede kan ook volgens die oordeel van die Raad vrygestel word van die betaling van 
  affiliasiegeld. 

 
  6.8.5 Affiliasiegelde wat aan die Raad betaalbaar is word jaarliks deur die Raad bepaal en by die 

  Algemene Jaarvergadering bekend gemaak. 
 

   6.8.5.1 Lede se affiliasiegelde aan die Raad vir die daaropvolgende jaar is op 1 Desember van 
   die voorafgaande jaar betaalbaar, moet voor of op 15 Desember van die  
   voorafgaande jaar deur klubbesture ingevorder en aan die Raad oorbetaal word en is 
   nie terugbetaalbaar nie.  

 
   6.8.5.2 Slegs opbetaalde lede is stemgeregtig op vergaderings van die Vereniging, en is  

   verkiesbaar op besture van die Vereniging.  
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  6.8.6 Alle lede moet jaarliks die “Vrywaring, vrywillige aanvaarding van risiko en instemming tot 
   toets vir verbode middels en nood-veterinêre en mediese behandeling” (kyk aanhangsel A) 
   voltooi en onderteken.  Met betrekking tot junior en kinderlede moet die vorm deur ‘n  
   wettige voog mede-onderteken word. Die ondertekende dokumente moet deur die klub by 
   die Algemene Bestuurder ingedien word. Die Algemene Bestuurder moet verseker dat ‘n 
   getekende dokument vir elke lid ontvang word, en moet die dokumente liasseer vir latere 
   gebruik. Lede sal slegs by ERASA geaffilieer word met ontvangs van die ondertekende vorm. 
 
 6.9  Beëindiging van lidmaatskap 
 

  6.9.1 'n Lid kan te enige tyd uit die Vereniging bedank. Bedanking geskied via die klub waaraan 'n 
  lid behoort. 

  6.9.2 Lidmaatskap kan deur die Vereniging (via die Raad of lid se klub en/of unie) teruggetrek  
  word. 

   6.9.2.1 Wanneer 'n lid in gebreke bly om uitstaande gelde te betaal binne sestig (60) dae 
   nadat 'n aanmaning deur die tesourier van die Klub by wyse van 'n geregistreerde 
   brief aan hom/haar gepos is 

   6.9.2.2  As deel van dissiplinêre optrede teen ŉ lid. 
  
7  LEDEREGISTER 
 
 7.1 Lederegister.  
 

  7.1.1 Die algemene bestuurder van die Vereniging hou 'n register van die persoonlike   
  besonderhede (insluitend, maar nie beperk tot, die klubnommer, naam, adres,   
  identiteitsnommer, e-pos adres en telefoonnommers) van elke lid by.  

 
  7.1.2 Die sekretarisse van klubbesture is verplig om  
 

   7.1.2.1 Die inligting t.o.v. lede wat vir twaalf maande affilieer jaarliks vóór ŉ datum soos 
   bepaal deur die Raad aan die algemene bestuurder van die Vereniging deur te gee; 
   en 

 
   7.1.2.2 Die inligting t.o.v. nuwe lede onmiddellik aan die algemene bestuurder van die  

   Vereniging deur te gee. 
 

 7.2 Klubkode en lidnommers.  
 

  7.2.1 Die algemene bestuurder van die Vereniging ken aan elke klub 'n klubkode toe.   
 
  7.2.2 Lidnommers word deur die algemene bestuurder van die Vereniging aan lede toegeken.  

  Hierdie lidnommers word aan die identiteitsnommer van die betrokke lid gekoppel, en  
  verander nooit gedurende die lid se affiliasie by die Vereniging nie. Die klubkode wat die 
  nommer voorafgaan word wel aangepas indien die lid van klub verander. Lidnommers mag 
  nie hertoegeken word wanneer die betrokke lid bedank of afsterf nie. 

 
 

8  ORGANISASIESTRUKTUUR VAN DIE VERENIGING 
 
 8.1 Die organisasiestruktuur van die Uithouritvereniging van Suid-Afrika maak voorsiening vir:  
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  8.1.1 ŉ Algemene Jaarvergadering, as hoogste gesag van die Vereniging. Alle  ander liggame van 

  die Vereniging, op nasionale, provinsiale (unie) en klubvlak, en alle beamptes en lede is  
  verantwoording verskuldig aan en gebind deur besluite van die Algemene Jaarvergadering. 

 
  8.1.2 ŉ Raad wat uithouritaangeleenthede op nasionale vlak koördineer en die sport oorhoofs 

  bestuur, en oorkoepelend verantwoordelik is vir die bereiking van die Vereniging se  
  doelstellings. Alle Unies en klubs staan onder die oorhoofse gesag van die Raad. 

 
  8.1.3 ŉ Aantal Unies, wat uithouritaangeleenthede op provinsiale vlak koördineer.   
 
  8.1.4 ŉ Aantal klubs, wat uithouritaangeleenthede op plaaslike vlak koördineer. 

 
9 BESTUURSSTRUKTUUR VAN DIE RAAD.  Die bestuurstruktuur van die Raad bestaan uit die volgende: 
 
 9.1 Raadslede 
 

  9.1.1 President 
 

   9.1.1.1 Die president word per geslote stembrief deur ŉ meerderheidstem deur die  
   Algemene Jaarvergadering verkies. 

 
   9.1.1.2 Die ampstermyn van die president begin op die eerste dag van die maand wat volg 

   op die verkiesing (om so die geleentheid aan die uittredende lid te gee om aan die 
   inkomende lid te oorhandig). 

 
   9.1.1.3 Die president se ampstermyn sal drie (3) jaar wees, en hy/sy kan vir ŉ maksimum van 

   twee (2) aaneenlopende termyne dien. 
 
   9.1.1.4 Indien die president gedurende sy ampstermyn bedank, sal die vise-president  

   waarneem as president tot en met die eersvolgende Algemene Jaarvergadering, waar 
   ŉ nuwe president dan verkies sal word. 

 
   9.1.1.5 Die president sal gedurende sy ampstermyn daarvoor verantwoordelik wees om die 

   vereniging te lei tot doelbereiking, en is verantwoordelik vir skakeling met ander 
   verenigings en/of organisasies wat betrokke is by die bestuur en koördinering van 
   uithouritte. 

 
   9.1.1.6 Die president is die voorsitter van die Nasionale Keurkomitee.   
 

  9.1.2 Vise-President  
 

   9.1.2.1 Die vise-president word per geslote stembrief deur ŉ meerderheidstem deur die 
   Algemene Jaarvergadering verkies.  

 
   9.1.2.2 Die ampstermyn van die vise-president begin op die eerste dag van die maand wat 

   volg op die verkiesing (om so die geleentheid aan die uittredende lid te gee om aan 
   die inkomende lid te oorhandig). 
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   9.1.2.3 Die vise-president se ampstermyn is drie (3) jaar, en hy/sy kan vir ŉ maksimum van 
   twee (2) aaneenlopende termyne dien.  

   9.1.2.4 Indien die vise-president tot president verkies word, sal ŉ nuwe vise-president  
   verkies word wat dan sal dien slegs vir die oorblywende termyn van die uittredende 
   vise-president, met dien verstande dat hierdie persoon daarna steeds vir twee (2) 
   volle termyne verkies kan word. 

 
   9.1.2.5 Indien die vise-president gedurende sy ampstermyn bedank, sal die Raad uit sy  

   geledere ŉ waarnemende vise-president aanwys, wat sal dien tot en met die  
   eersvolgende Algemene Jaarvergadering, waar ŉ nuwe vise-president dan verkies sal 
   word. 

 
   9.1.2.6 Die vise-president staan in vir die president wanneer laasgenoemde nie beskikbaar is 

   nie. 
 

  9.1.3 Tesourier 
 

   9.1.3.1 Die Raad wys ŉ tesourier aan, (by voorkeur deur konsensus, of alternatief per geslote 
   stembrief) en die tesourier dien totdat hy/sy uit die pos bedank of deur die Raad van 
   sy/haar pligte onthef word. Die Raad sal verseker dat die persoon wat aangestel word 
   oor die vermoë beskik om die verantwoordelikhede en pligte van die pos uit te voer, 
   en ŉ pligstaat aan die tesourier uitreik. 

 
   9.1.3.2 Die ampstermyn van die tesourier begin op die eerste dag na aanstelling. Die  

   uittredende tesourier moet binne redelike tyd (nie langer as ses weke) alle aspekte 
   rakende die pos aan die inkomende tesourier oorhandig.  

 
   9.1.3.3 Die tesourier is die finansiële bestuurder van die Vereniging, en oorhoofs  

   verantwoordelik om toe te sien dat die vereniging se boeke en rekeninge gehou  
   word, die begroting jaarliks opgestel word (in samewerking met die algemene  
   bestuurder en ander raadslede), belastingaspekte hanteer word, die gelde van die 
   vereniging in ooreenstemming met die besluite van die Raad en Dagbestuur bestuur 
   word, en hou 'n bateregister by waarin alle bates van die Vereniging opgeteken word. 
   Hierdie take word in noue samewerking met die algemene bestuurder van die  
   Vereniging uitgevoer.   

 
  9.1.4 Die President van elke Unie of sy gevolmagtigde verteenwoordiger, aangewys deur en as 

  verteenwoordiger van die betrokke Unie 
 

   9.1.4.1 Die President van die Unie of sy gevolmagtigde verteenwoordiger verteenwoordig 
   die lede van die betrokke Unie op die Raad, en moet na die belange van hierdie lede 
   omsien (sonder om die breër belang van die sport as geheel daardeur te benadeel). 
   Hul moet ook die lede van die Unie op hoogte hou van verwikkelinge binne die sport 
   en raadbesluite aan die lede oordra. 

 
  9.1.5 Vier addisionele lede 
 

   9.1.5.1 Elke jaar word twee addisionele lede per geslote stembrief deur ŉ meerderheidstem 
   deur die Algemene Jaarvergadering verkies. 
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   9.1.5.2 Die ampstermyn van die addisionele lede begin onmiddellik na die verkiesing. 
   9.1.5.3 Addisionele lede dien vir ŉ termyn van twee jaar, met geen beperking op die aantal 

   termyne nie. Indien ŉ addisionele lid gedurende sy termyn deur die Algemene  
   Jaarvergadering in ŉ ander pos verkies sou word, sal ŉ nuwe addisionele lid verkies 
   word wat dan sal dien slegs vir die oorblywende termyn van die uittredende  
   addisionele lid. 

 
   9.1.5.4 Indien ŉ addisionele lid gedurende sy ampstermyn bedank, kan die Raad enige lid van 

   die Vereniging in die vakante pos koöpteer. Die gekoöpteerde lid sal dien vir die  
   oorblywende gedeelte van die ampstermyn ter sake. 

 
   9.1.5.5 Die addisionele lede het geen spesifieke portefeulje nie, maar kan deur die Raad 

   aangewys word as voorsitters van Staande en/of Ad Hoc Komitees van die Raad. 
 

 9.2 Staande Komitees. Die Raad sal ŉ duidelike mandaat aan elke komitee uitreik, en die betrokke  
  komitee moet sy opdrag binne die bepalinge van hierdie mandaat uitvoer. Voorsitters van staande 
  komitees rapporteer aan die Raad en kan deur die Raad genooi word om raadsvergaderings by te 
  woon (sonder stemreg) soos deur die Raad nodig geag. 

 
  9.2.1 Internasionale Komitee 
 

   9.2.1.1 Die Raad wys die voorsitter van die Internasionale Komitee uit die geledere van die 
   Raad aan. Die algemene bestuurder dien as sekretaris van die komitee (sonder  
   stemreg). 

 
   9.2.1.2 Vier lede van ERASA word as lede van die komitee aangewys. 
 

   9.2.1.2.1 Die algemene bestuurder van ERASA vra nominasies vir hierdie  
    aanstellings vanaf die Unies aan en lê dit aan die internasionale  
    komitee voor. 

 
   9.2.1.2.2 Die internasionale komitee bestudeer die nominasies, maak ŉ  

    aanbeveling m.b.t. aanwysing en lê die aanbeveling aan die  
    Dagbestuur van die Raad voor. 

 
   9.2.1.2.3 Die Dagbestuur van die Raad wys die vier lede aan na oorweging van 

    die aanbeveling van die internasionale komitee. 
 

   9.2.1.3 Die voorsitter van die Internasionale Komitee kan na goeddunke addisionele lede in 
   die komitee koöpteer 

 
   9.2.1.4 Die internasionale komitee 
 

   9.2.1.4.1 Behartig alle aspekte van internasionale deelname en verhoudinge 
    met alle lande buite Groep IX van die Internasionale Perdesport- 
    federasie (FEI). 

 
   9.2.1.4.2 Bestuur borgskappe en befondsing t.o.v. 
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 Suid-Afrikaanse spanne wat aan kompetisies in die lande soos  
   genoem in artikel 9.3.1.4.1 deelneem;  

 Ruiters van hierdie lande wat in Suid Afrika kom deelneem. 
    Fondse wat vir hierdie doel ingesamel word sal in ŉ aparte  

     trustrekening bestuur word. 
 

  9.2.2 Ontwikkelingkomitee 
 

   9.2.2.1 Die Raad wys die voorsitter van die Ontwikkelingkomitee aan. Die Raad kan lede van 
   die komitee aanwys, en die voorsitter kan na goeddunke addisionele lede in die  
   komitee koöpteer. 

 
   9.2.2.2 Die Ontwikkelingkomitee moet die ontwikkelingsstrategie opstel, vir goedkeuring aan 

   die Raad voorlê, en na goedkeuring uitvoer.  Hierdie strategie het ten doel om  
   voorheen benadeelde persone by die sport te betrek (hetsy as ruiters of ampsdraers) 
   en om fondse spesifiek vir hierdie doel te werf. 

 
  9.2.3 Nasionale keurkomitee 
 

   9.2.3.1 Die president is die voorsitter van hierdie komitee. Die komitee bestaan verder uit 
   (met die uitsondering van die algemene bestuurder het elke lid van die komitee volle 
   stemreg): 

 

 Die vise-president 

 Een verteenwoordiger van elke unie (soos aangewys deur die betrokke unie, en nie 
  noodwendig dieselfde persoon wat die unie op die Raad verteenwoordig nie). 

 Die Raadsveearts 

 Die spanbestuurder van die betrokke span 

 Die afrigter van die betrokke span (indien ŉ afrigter aangewys is) 

 Die spanveearts van die betrokke span (indien ŉ spanveearts aangewys is) 

 Die algemene bestuurder tree op as sekretaris van die komitee (maar sonder  
  stemreg). 

  
   9.2.3.2 Die Nasionale Keurkomitee behartig die keuring van alle SA nasionale spanne, SA 

   ontwikkelingspanne en federasiespanne, en is ook verantwoordelik vir die hersiening 
   van alle aspekte van die reëls rakende spanne, vir goedkeuring deur die Raad. 

 
  9.2.4 Veterinêre Uithouritbelangegroep 
 

   9.2.4.1 Die Veterinêre Uithouritbelangegroep is ŉ groepering waarvan alle geakkrediteerde 
   veeartse van die Vereniging lede is. 

 
   9.2.4.2 Die groep word bestuur deur ŉ komitee (verkies deur die lede van die groep)  

   waarvan die voorsitter as raadsveearts dien en namens die Groep aan die Raad  
   verslag doen. Die aanstelling moet deur die Raad bekragtig word. Die ampstermyn 
   van die raadsveearts begin op die dag na die Raadsvergadering waarop die  
   aanstelling bekragtig is, en strek vir ŉ periode soos deur die Veterinêre   
   Uithouritbelangegroep bepaal. 
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   9.2.4.3 Die groep se verantwoordelikhede word deur die Raad bepaal. Dit sluit alle aspekte 
   rakende veeartsenykunde (insluitende veterinêre reëls en reëls rakende die  
   aanwending van veeartse as beamptes, wysigings waarvan deur die Raad goedgekeur 
   moet word), die gebruik van verbode middels, die koördinering van opleiding van 
   veeartse m.b.t. uithourit-aspekte en die welstand van perde in. 

 
  9.2.5 Ritmeestersgroep 
 

   9.2.5.1 Die Ritmeestersgroep is ŉ groepering waarvan alle geakkrediteerde ritmeesters van 
   die Vereniging lede is.  

 
   9.2.5.2 Die groep word bestuur deur ŉ komitee (verkies deur die lede van die groep)  

   waarvan die voorsitter as raadsritmeester dien en namens die Groep aan die Raad 
   verslag doen. Die aanstelling moet deur die Raad bekragtig word. Die ampstermyn 
   van die raadsritmeester begin op die dag na die Raadsvergadering waarop die  
   aanstelling bekragtig is, en strek vir ŉ periode soos deur die Ritmeestersgroepgroep 
   bepaal. 

 
   9.2.5.3 Die groep se verantwoordelikhede word deur die Raad bepaal. Dit sluit die hersiening 

   van die reëls rakende ritte, ruiters, perde en beamptes (anders dan veeartse), vir 
   goedkeuring deur die Raad, die koördinering van opleiding van  beamptes en lede oor 
   die algemeen en die inspeksie van bane en roetes in. 

 
 9.3 Ad hoc Komitees. Benoem na gelang van behoeftes en omstandighede. Die Raad sal aan elke ad hoc 

  komitee ŉ duidelike mandaat uitreik en die betrokke komitee moet sy opdrag binne die bepalinge 
  van hierdie mandaat uitvoer. Voorsitters van ad hoc komitees rapporteer aan die Raad en kan deur 
  die Raad genooi word om raadsvergaderings by te woon (sonder stemreg) soos deur die Raad nodig 
  geag. 

 
 9.4 Sekretariaat. Beamptes en/of konsultante aangewys deur die Raad volgens behoefte, en met pligte 

  soos vervat in pligstate deur die Raad goedgekeur en uitgereik 
 
 9.5 Dienskontrakte. Dit word van elke raadslid en komiteevoorsitter verwag om, by verkiesing of  

  aanstelling, 'n dienskontrak (waarin die betrokke raadslid of komiteevoorsitter se pligte en  
  verantwoordelikhede uiteengesit word), te onderteken. Indien die Raad van mening is dat 'n raadslid 
  of komiteevoorsitter nie die vereistes van die kontrak nakom nie (met inagneming van spesiale  
  omstandighede), sal dit van die raadslid of komiteevoorsitter  verwag word om uit die pos te bedank. 

 
10 DAGBESTUUR VAN DIE RAAD 
 
 10.1 Die Dagbestuur sal uit ŉ minimum van ses raadslede bestaan, synde: 
 

 Die President 

 Die Vise-President 

 Die vier addisionele raadslede 
 

 10.2 Enige lid/lede van die Vereniging kan op die dagbestuur gekoöpteer word na gelang van behoefte en 
  omstandighede. 

  
11 VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE RAAD 
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 11.1 Die Raad doen verantwoording aan die Algemene Jaarvergadering.  
 11.2 Die Raad is oorkoepelend verantwoordelik vir die bereiking van die Vereniging se doelstellings (soos 

  uiteengesit in artikel 5 van hierdie Grondwet) op nasionale, streeks- en plaaslike vlak. 
 
 11.3 Die Raad hanteer hoofsaaklik (maar is nie beperk nie tot): 
 

  11.3.1 Sake van 'n strategiese aard; 
 
  11.3.2 Die daarstel van reëls vir die bedryf van die sport. 
 
  11.3.3 Sake wat deur die Dagbestuur na die volle Raad verwys word; 
 
  11.3.4 Goedkeuring van die jaarlikse begroting; 
 
  11.3.5 Goedkeuring van besluite van die Dagbestuur; 
 
  11.3.6 Sien toe dat komitees van die Raad binne hul mandaat optree. 

 
12 VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE DAGBESTUUR 
 
 12.1 Die Dagbestuur neem operasionele besluite en doen verantwoording aan die Raad. 
 
 12.2 Die Dagbestuur sal die volgende aspekte hanteer: 
 

  12.2.1 Administratiewe aangeleenthede rakende die bestuur van die Vereniging en die   
   uithouritsport; 

 
  12.2.2 Sake wat dringend aandag verg en nie oorgehou kan word tot die volgende raadsvergadering 

   nie; 
 
  12.2.3 Sake wat nie die aandag van die volle Raad verg nie;  
 
  12.2.4 Alle dissiplinêre aangeleenthede, in ooreenstemming met die prosedures soos uiteengesit in 

  die tersaaklike ERASA reëls. 
 
  12.2.5 Goedkeuring van die besteding van fondse. Alle magtigings moet akkuraat genotuleer word. 
 
  12.2.6 Die hersiening van die reëls rakende die dissiplinêre kode en prosedures, en reëls rakende 

  erkenning en toekennings (vir goedkeuring deur die Raad). 
 

 12.3 Waar die Dagbestuur van mening is dat 'n spesifieke aangeleentheid die aandag van die volle Raad 
  verg, word so 'n saak na die Raad verwys. 

 
 12.4 Besluite van die Dagbestuur is dadelik van krag, en moet geneem word binne die konteks van die: 
 

 Begroting soos deur die Raad goedgekeur. 

 Breër strategie van die Vereniging soos van tyd tot tyd deur die Raad bepaal. 
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 12.5 Die Dagbestuur moet oor al sy besluite verantwoording doen aan die Raad. Die Raad kan besluite van 
  die Dagbestuur slegs tersyde stel indien:  

   

 Dit nie binne die konteks van die Grondwet en Reëls van die Vereniging geneem is nie. 

 Die bepalinge van 12.4 hierbo nie nagekom is nie. 

 Daar intussen addisionele inligting bekom is wat die saak in ŉ ander perspektief plaas. 
 
13 RAADS- EN DAGBESTUURVERGADERINGS 
 
 13.1 Die Raad vergader gereeld maar minstens een maal per jaar, ten einde behoorlike bestuur en  

  administrasie van die Vereniging te verseker. 
 
 13.2 Die Dagbestuur sal met reëlmatige tussenposes tussen volle raadsvergaderings vergader.  
 
 13.3 Kennisgewings en sakelys van Raads- en Dagbestuursvergaderings moet raads- of dagbestuurslede 

  minstens veertien (14) dae voor die vergaderdatum bereik. 
 
 13.4 Die kworum vir gewone Raadsvergaderings bestaan uit minstens 50% van die lede plus een.  Die  

  kworum vir Dagbestuursvergaderings is minstens vier (4) van die vaste lede.   
 
 13.5 By alle raadsvergaderings en alle dagbestuursvergaderings het alle lede van die Raad wat  

  teenwoordig is spreekreg en stemreg. Geen volmagstemme word toegelaat nie. 
 
 13.6 By ŉ staking van stemme het die voorsitter van die vergadering die beslissende stem. 
 
 13.7 Die algemene bestuurder van ERASA tree op as sekretaris van alle Raads- en    

  Dagbestuursvergaderings, en hou notule van elke vergadering. Notules word op die daaropvolgende 
  vergadering vir bekragtiging voorgelê.  Na bekragtiging moet die notule deur die voorsitter van die 
  vergadering onderteken word. Notules moet lede van die vergadering binne een-en-twintig (21) dae 
  na afloop van die vergadering bereik. Die notule van Dagbestuursvergaderings word verder ook binne 
  dieselfde tydperk vir kennisname na alle Raadslede versprei. 

 
 13.8 Enige raadslid kan, in oorleg met die president, ŉ vergadering van die Dagbestuur aanvra.  
 
 13.9 Wanneer dringende besluite oor enkel sake geneem moet word, kan dit gedoen word deur die opinie 

  van elke raads- of dagbestuurslid op individuele basis in te win, en/of die saak elektronies tot  
  stemming te bring.  

 
  13.9.1 Wanneer opinies eers ingewin word, moet die opinies skriftelik (hetsy d.m.v. ŉ faksimilee of 

  d.m.v. ŉ e-posboodskap waarvan ŉ harde kopie gedruk word) aan die algemene bestuurder 
  gestuur word vir rekorddoeleindes. Alle insette/opinies word dan na alle raads- of  
  dagbestuurslede versprei voordat 'n finale besluit (op grond van stemme deur alle raads- of 
  dagbestuurslede uitgebring) geneem word. 

 
  13.9.2 Sake kan ook direk tot stemming gebring word deurdat elke raads- of dagbestuurslid sy stem 

  oor die aangeleentheid uitbring. 
 

 13.10 Die algemene bestuurder moet 'n register byhou waarin alle besluite wat telefonies, elektronies of 
  d.m.v. individuele terugvoer geneem word, aangeteken word.  Hierdie register moet op die  
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  eersvolgende Dagbestuurs- of Raadsvergadering (na gelang van die vlak van besluitneming) voorgelê 
  word vir bekragtiging. 

 
 
14 SPESIALE RAADVERGADERINGS 
 
 14.1 Op versoek (skriftelik by die algemene bestuurder van die Raad ingedien) van minstens vyf (5) lede 

  van die Raad kan ŉ spesiale raadsvergadering belê word. 
 
 14.2 Kennis van die vergadering en die sakelys word aan alle lede van die Raad gestuur minstens veertien 

  (14) dae voor die vergadering. 
 
 14.3 Die kworum van ŉ spesiale raadsvergadering is vyf (5) stemgeregtigde lede. Indien slegs aan hierdie 

  minimum vereiste voldoen word, kan slegs die saak of sake waarvoor die vergadering belê is  
  bespreek word.  

 
 14.4 Indien aan die vereistes vir ŉ kworum van ŉ gewone raadsvergadering voldoen word (m.a.w. indien 

  die helfte van alle raadslede plus een by die spesiale vergadering teenwoordig is) kan addisionele 
  sake vir bespreking op die sakelys geplaas word.  

 
15 FONDSE EN BATES VAN DIE RAAD 
 
 15.1 Lede van die Vereniging het geen aanspraak op enige bates wat in besit van die Vereniging is nie. 
 
 15.2 Die Raad genereer fondse by wyse van affiliasiegelde, skenkings, borge en so meer. 
 
 15.3 Fondse van die Raad word uitsluitlik ter bevordering van die doelstellings van die Vereniging  

  aangewend. 
 
 15.4 Indien dienste teen vergoeding gelewer word, sal 'n realistiese en markverwante vergoeding vir die 

  dienste wat gelewer is betaal word.  Lede mag verder net geld ontvang as terugbetaling vir uitgawes 
  wat (met vooraf goedkeuring) deur hulle namens die Vereniging aangegaan is. 

 
 15.5 Boekhouding van die Raad se finansiële sake geskied stiptelik en korrek en word jaarliks aan  

  nasiening onderwerp. 'n  Rekenmeestersverslag word jaarliks aan die Algemene Jaarvergadering 
  voorgelê vir kennisname en besluitneming. 

 
 15.6 Die Vereniging se finansiële state en verslae moet jaarliks aan die Direktoraat: Organisasies Sonder 

  Winsmotief (Departement Maatskaplike Ontwikkeling) voorgelê word binne ses maande na afloop 
  van die Vereniging se finansiële jaar. 

 
 15.7 'n Belastingopgawe moet jaarliks teen die neergelegde sperdatum by die Ontvanger van Inkomste 

  ingedien word. 
 
 15.8 Tekenmagte met die oog op uitbetaling van fondse setel by die Tesourier, die Algemene Bestuurder, 

  die President en die Vise-president. Minstens twee handtekeninge moet op alle uitbetalings- 
  dokumente verskyn. 

 
 15.9 Die finansiële jaar van die Raad strek vanaf 1 Januarie tot 31 Desember 
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 15.10 Indien die Vereniging oor fondse beskik wat belê kan word, mag sulke fondse slegs by geregistreerde 
  finansiële diensverskaffers belê word (soos gelys in Seksie 1 van die Wet op Finansiële Instellings, 
  1984), of in aandele wat op 'n gelisensieerde effektebeurs gelys word (soos uiteengesit in die  
  Effektebeursbeheer Wet, 1985). 

 
16 ALGEMENE JAARVERGADERING 
 
 16.1 'n Algemene Jaarvergadering (algemene vergadering van lede) word minstens een keer per jaar  

  gehou om sake van algemene belang te bespreek, verslagdoening goed te keur en tersaaklike besluite 
  te neem. 

 
 16.2 Kennis van die Algemene Jaarvergadering geskied skriftelik deur die algemene bestuurder aan alle 

  lede van die Vereniging minstens veertien (14) dae vóór die datum van die vergadering. 
 
 16.3 Agendapunte en mosies vir bespreking tydens die Algemene Jaarvergadering kan deur lede, klubs, 

  unies of die Raad ingedien word, onderhewig aan die volgende: 
 

  16.3.1 Dit moet die algemene bestuurder teen 31 Mei jaarliks bereik. 
 
  16.3.2 Alle lede mosies word eers by klubbesture en daarna by uniebesture voorgelê vir  

  goedkeuring voordat dit deur die unie by die algemene bestuurder ingedien word vir opname 
  in die agenda van die Algemene Jaarvergadering. Mosies wat deur klubs geïnisieer word, 
  word eweneens aan uniebesture voorgelê vir goedkeuring en verdere hantering. 

 
  16.3.3 Indien 'n mosie op klub- of unievlak afgekeur word, kan daar na die President van ERASA 

  geappelleer word vir arbitrasie. 
 
  16.3.4 Mosies wat deur die Algemene Jaarvergadering verwerp word, word nie weer in die agenda 

  van die eersvolgende Algemene Jaarvergadering opgeneem nie. 
 

 16.4 Die President (in sy afwesigheid die Vise-president) van die Vereniging sit voor tydens Algemene 
  Jaarvergaderings. Indien beide afwesig is, kies die vergadering 'n voorsitter uit sy geledere. 

 
 16.5 Die algemene bestuurder neem notule van die vergadering en lê dit vir bekragtiging aan die  

  daaropvolgende vergadering voor.  
 
 16.6 Die aanwesige lede by 'n Algemene Jaarvergadering vorm 'n kworum. Geen volmagstemme word by 

  Algemene Jaarvergaderings toegelaat nie. 
 
 16.7 Besluite geneem tydens 'n Algemene Jaarvergadering word binne 30 dae na die vergadering deur die 

  algemene bestuurder aan alle lede versprei. 
 
17 SPESIALE ALGEMENE VERGADERING 
 
 17.1 'n Spesiale algemene vergadering word belê wanneer twintig (20) of meer persent van   

  stemgeregtigde lede daarom vra by wyse van 'n skriftelike versoek aan die algemene bestuurder. 
 
 17.2 Die algemene bestuurder stuur die kennisgewing van die spesiale algemene vergadering en die  

  agenda binne veertien (14) dae nadat die versoek ontvang is, en minstens dertig (30) dae voor die 
  vergadering, aan alle lede van die Vereniging. 
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 17.3 Die Raad kan volgens diskresie ŉ spesiale algemene vergadering byeenroep op dieselfde wyse as in 

  17.2 uiteengesit. 
 17.4 Indien 'n lid per abuis nie kennis van 'n vergadering ontvang het nie, kan hy/sy nie aanspraak maak op 

  die ongeldigheid van die vergadering nie. 
 
 17.5 Die kworum vir 'n spesiale algemene vergadering is vyf-en-twintig (25) persent van alle   

  stemgeregtigde lede. 
 
 17.6 Indien 'n kworum nie teenwoordig is teen die tyd dat die vergadering moet begin nie, verdaag die 

  vergadering. 
 
 17.7 Geen volmagstemme word by spesiale algemene vergaderings toegelaat nie. 
 
 17.8 Stemming geskied by wyse van stembrief tensy die vergadering eenparig anders sou besluit. 
 
 17.9 Slegs die saak/sake waarvoor die vergadering belê is, word bespreek. 
 
18 UNIES 

 
18.1 ŉ Unie funksioneer binne die geo-poiltiese grense van een die van die provinsies. Daar is nie ‘n  

  beperking op die aantal klubs wat by ‘n Unie ge-affilieer kan wees nie. 
 

18.2 Unies word bestuur deur ŉ bestuurskomitee wat verantwoordelik is vir die bereiking van die  
  doelstellings van die Vereniging op provinsiale vlak. 
 
 18.3 Die grondwet van ŉ unie mag nie strydig met die grondwet van ERASA wees nie, en sou daar in  

  hierdie verband ŉ dispuut ontstaan sal die grondwet van ERASA geld. 'n Afskrif van elke unie se  
  grondwet moet by die algemene bestuurder op lêer gehou word. 

 
19  KLUBS 
 
 19.1 Klubs word bestuur deur ŉ bestuurskomitee wat verantwoordelik is  vir die bereiking van die  

  doelstellings van die Vereniging op plaaslike vlak. 
 
 19.2 Die grondwet van ŉ klub mag nie strydig met òf die grondwet van ERASA òf die grondwet van die 

  unie waarby die klub geaffilieer is, wees nie. Sou daar in hierdie verband ŉ dispuut ontstaan sal die 
  grondwet van die hoër organisasie-struktuur geld. 'n Afskrif van elke klub se grondwet moet by die 
  betrokke uniesekretaris op lêer gehou word. 

 
20 STIGTING VAN NUWE UNIES 
 

20.1 Nuwe unies kan gestig word binne ‘n provinsie sodra daar minstens een klub binne die provinsiale 
  grense funksioneer. 

 
20.2 Daar mag slegs een Unie binne elke provinsie funskioneer 

 
 20.3 Aansoek om die stigting van 'n nuwe unie word ingedien by die Raad. Die nuwe unie se voorgestelde 

  grondwet moet deel van die aansoekdokumentasie uitmaak. 
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 20.4 Die Raad oorweeg die aansoek binne drie maande nadat dit ontvang is en maak 'n beslissing. Finale 
  beslissing setel by die Raad.  

 
21 STIGTING VAN NUWE KLUBS 
 

21.1 Nuwe klubs kan gestig word deur tien (10) lede (hetsy persone wat lid is by ander bestaande klubs, of 
  nuwe lede).     

 
21.2 Die stigting van 'n nuwe klub mag nie tot gevolg hê dat 'n bestaande klub sal kwyn nie. 

 
21.3 Die nuwe klub doen aansoek om goedkeuring en affiliasie by die bestuur van die unie wat in die  

  betrokke provinsie aktief is. Die nuwe klub se voorgestelde grondwet moet deel vorm van die  
  aansoekdokumentasie.  

 
21.4 Die uniebestuur oorweeg die aansoek binne een maand nadat dit ontvang is en neem 'n  beslissing. 

  Die finale beslissing setel by die betrokke uniebestuur. Die uniebestuur lig daarna die Raad skriftelik 
  van hul  besluit in. 

 
21.5 Indien die unie die aansoek afkeur, moet die aansoekers skriftelik van die redes daarvoor in kennis 
  gestel word. Indien die aansoekers aan die addisionele vereistes soos deur die betrokke unie gestel 
  word kan voldoen, kan die aansoek weer voorgelê word vir goedkeuring 

  
22  WYSIGING VAN GRONDWET 
 
 22.1 Enige wysiging van hierdie grondwet vereis 'n twee-derde (2/3) meerderheidstem tydens 'n  

  Algemene Jaarvergadering of 'n spesiale algemene vergadering wat vir dié doel belê is. 
 
 22.2 Enige voorstelle tot wysiging van die grondwet moet skriftelik aan alle lede van die Vereniging  

  gesirkuleer word minstens veertien (14) dae vóór die vergadering waartydens die wysigings bespreek 
  gaan word. 

 
23 WYSIGING VAN REЁLS 
 
 23.1 Die Raad is verantwoordelik vir die wysiging en aanpassing van die reëls van die Vereniging soos wat 

  omstandighede vereis. 
 

  23.1.1 Reëls word deur die Raad in beginsel goedgekeur, en word dan na ŉ staande of spesifiek 
  daarvoor aangewysde ad hoc komitee van die Raad verwys vir kommentaar, welke  
  kommentaar die Raad teen ŉ vasgestelde sperdatum moet bereik. Die Raad sal die  
  kommentaar oorweeg en daarna die reëls finaliseer.  

 
  23.1.2 In gevalle waar die nuwe reël en/of reëlverandering noodsaaklik is in belang van die  

  gesondheid en/of veiligheid van ruiter en/of perd, sowel as gevalle waar die nuwe reël en/of 
  reëlverandering slegs administratiewe aspekte en/of prosedures raak wat nie 'n direkte  
  invloed op deelname aan ritte het nie, mag die Raad so 'n reël en/of reëlverandering  
  goedkeur sonder dat dit eers na ŉ staande of ad hoc komitee verwys word. 

 
 23.2 Die Raad kan ook proefreëls goedkeur en implementeer. Hierdie is reëls wat eers vir ŉ tydperk soos 

  deur die Raad neergelê by uithouritte op ŉ proefbasis toegepas word, en wat dan na afloop van die 
  proeftydperk: 
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   23.2.1 As nuwe reëls aanvaar kan word; òf 
 
   23.2.2 Aangepas kan word vir verdere proefgebruik of aanvaarding; òf  
 
   23.2.3 Geskrap kan word 
 

 23.3 Nuwe reëls, reëlveranderinge en proefreëls kan slegs goedgekeur word aan die hand van 'n twee-
  derde meerderheidsbesluit tydens 'n Raadsvergadering.  

 
  23.3.1 Waar reëls of proefreëls ingestel en/of verander word in belang van die veiligheid en/of  

  gesondheid van ruiter en/of perd tree dit in werking veertien (14) dae nadat die algemene 
  bestuurder kennis daarvan aan alle lede gegee het. 

 
  23.3.2 Alle ander nuwe reëls, proefreëls en reëlwysigings tree in werking sestig (60) dae nadat dit 

  aan alle lede van die Vereniging bekend gemaak is.  
 
  23.3.3 Vir beide artikel 23.3.1 en 23.3.2 hierbo sal 'n kennisgewing gerig aan alle klubbesture geag 

  word om 'n kennisgewing aan alle lede van die Vereniging te wees. 
 

 23.4 Enige lid kan ook nuwe reëls en/of reëlwysigings voorstel. Dit kan gedoen word: 
 

  23.4.1 aan die hand van 'n mosie by die Algemene Jaarvergadering wat met 'n meerderheid van 
  stemme aanvaar moet word 

 
  23.4.2 deur die voorgestelde nuwe reël en/of reëlwysiging by die betrokke staande of ad hoc  

  komitee van die Raad in te dien, wat dit dan (na bespreking en formulering) aan die Raad kan 
  voorlê vir goedkeuring. 

 
24 GESKILBESLEGTING 
 
 24.1 Indien ŉ geskil of dispuut voortvloei uit die interpretasie, toepassing of afdwing-baarheid van die 
  bepalings van die grondwet: 
 

  24.1.1 Moet al die betrokke partye hul mening op skrif stel en indien by die algemene bestuurder: 
  24.1.2 Moet dit verwys word na ŉ regspraktisyn vir interpretasie; 
  24.1.3 Sal beide partye hul neerlê by die bevindinge van die betrokke regspraktisyn. 

 
25 ONTBINDING VAN DIE VERENIGING 
 
 25.1 Die Vereniging ontbind wanneer 'n twee-derde (2/3) meerderheid van die lede op 'n Algemene  

  Jaarvergadering of 'n spesiale algemene vergadering, spesifiek vir hierdie doel belê, so sou besluit. 
 
 25.2 Die algemene bestuurder stel alle lede van die Vereniging skriftelik in kennis van die   

  ontbindingsvergadering minstens dertig (30) dae voor die vergadering. 
 
 25.3 Die aanwesiges op die vergadering vorm 'n kworum. 
 25.4 Die algemene bestuurder stel die unie- en klubsekretarisse van die ontbindings-besluit in kennis  

  binne sewe (7) dae na die vergadering 
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 25.5 Die Vereniging kan slegs ontbind wanneer al sy verpligtinge finansieel en/of andersins ten volle  
  nagekom is teenoor lede, klubs, unies, die  Raad of enige ander party wat 'n regsgeldige eis teen die 
  Vereniging sou hê. 

 
 25.6 Na ontbinding, en nadat die Vereniging al sy verpligtinge (kyk 1.32.5) nagekom het, dra die Vereniging 

  al sy oorblywende bates oor aan 'n ander vereniging of instansie sonder winsmotief wat soortgelyke 
  doelstellings het as die Vereniging, soos genomineer deur 'n meerderheid van lede aanwesig tydens 
  die ontbindingsvergadering. 

 
26 WARE WEERGAWE VAN DIE GRONDWET 
 
 26.1 Hierdie is die grondwet van die Uithouritvereniging van Suid Afrika, en wysigings aan hierdie  

  grondwet is slegs moontlik indien dit ingevolge artikel 22 ingedien en goedgekeur word. 
 
 26.2 Die goedgekeurde grondwet word in boekvorm (harde kopie) by die algemene bestuurder gehou.  
 
Goedgekeur deur die Algemene Jaarvergadering van die Uithouritvereniging van Suid Afrika soos gehou op die 2de 
dag van          , en geteken op hierdie             dag van                                                                       
                       20     te                                        namens die Uithouritvereniging van Suid Afrika 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
PRESIDENT      VISE-PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITHOURITVERENIGING VAN SUID AFRIKA 

VRYWARING, VRYWILLIGE AANVAARDING VAN RISIKO EN INSTEMMING TOT 

TOETSING VIR VERBODE MIDDELS EN NOOD VETERINÊRE/MEDIESE BEHANDELING 

(LEDE) 

(hierna na verwys as die “Vrywaring”) 

Ek die ondergetekende, 

 

________________________________,  __________________ 



A A N H A N G S E L  A  T O T  G R O N D W E T  

Jul 2016 

 (Volle name en Van)           (Noem Naam) 

____________________________            __________________ 

        (Identiteitsnommer)             (ERASA Klubnommer) 

Bevestig dat ek bekend is met die inherente risiko’s (in die wydste sin) verbonde aan die 

uithouritsport en dat ek dit verstaan. Ek bevestig verder dat ek vermelde risiko’s 

aanvaar. Ek bevestig verder dat ek op hoogte is van die inhoud van hierdie dokument en 

dit verstaan en dat ek my in geheel daartoe bind. 

 

1. Ek erken dat ek die Grondwet en Reëls van ERASA, soos gewysig, gelees 

het, verstaan en aanvaar, en dat die nakoming van hierdie reëls ŉ fundamentele 

voorwaarde is vir deelname aan alle ritte wat onder beskerming van ERASA aangebied 

word. Ek onderneem daarom om die Grondwet en Reëls van ERASA, die spesifieke 

regulasies soos van toepassing op enige sodanige rit en soos deur die Organiseerder 

bekend gemaak in die amptelike program en/of die ritinligting en/of ander aanvullende 

dokumente deur die Organiseerder beskikbaar gestel, sowel as alle aspekte uitgewys by 

die ritvoorligting na te kom.  

 

2. Ek erken en verstaan dat nog ERASA, nog enige lid van die bestuur daarvan, 

nog die betrokke Unie of klub of enige lid, beampte, werknemer, borg, veearts en/of 

aangewysde, nog enige eienaar van grond (hierna in geheel en gesamentlik na verwys as 

die “Gevrywaarde Partye”) aanspreeklik of verantwoordelik, op welke wyse ook al, sal 

wees vir enige besering, dood, of ander verlies of skade aan myself, my eiendom, my 

familie, my erfopvolgers en regsverkrygendes wat mag ontstaan vanweë my deelname, 

betrokkenheid en/of teenwoordigheid by enige uithourit wat onder beskerming van 

ERASA aangebied word. . 

 

3. Ek bevestig verder dat ek hiermee alle risiko’s verbonde aan uithouritte wat 

onder beskerming van ERASA aangebied word ten opsigte van enige leed, besering, 

skade of dood wat my mag toeval terwyl ek aan sodanige uithourit deelneem, betrokke 

of teenwoordig is, aanvaar, insluitende alle risiko’s (in die wydste sin) wat verband hou 

daarmee, hetsy voorsienbaar of onvoorsienbaar. 

 

4. Ek vrywaar hiermee verder en stel skadeloos die Gevrywaarde Partye van 

enige eis of regsgeding deur my, my familie, my boedel, my erfgename of 

regsverkrygendes, wat sou voortspruit uit my inskrywing, teenwoordigheid, 

betrokkenheid en/of deelname aan enige uithourit wat onder beskerming van ERASA 

aangebied word. 

 

5. Ek verstaan dat die terme en voorwaardes hiervan kontraktueel is en dat, 

met my ondertekening hiervan, ek, my familie, my boedel, my erfgename en/of 

regsverkrygendes, geen eis van welke aard ook al teen die Gevrywaarde partye sal kan 

instel nie welke feit ek uit eie vrye wil aanvaar. 

 

6. Ek stem ook onherroeplik daartoe in dat die perd waarvan die 

besonderhede op my inskrywingsvorm(s) t.o.v. enige uithourit wat onder beskerming 

van ERASA aangebied word  verskyn onderwerp kan word aan toetsing vir die 

teenwoordigheid van die verbode middels wat gelys word in die “Equine Prohibited 

Substances List” van die Federation Equestre Internationale (FEI), soos gewysig, en soos 

beskikbaar op die webtuiste van die FEI, vir doeleindes van beheer oor gebruik en 

misbruik van medikasie in perde en ter beskerming van perde. 

 

6.1 Ek erken, verstaan en aanvaar dat hierdie toetsing gedoen sal word d.m.v. 

bloedmonsters en die neem van urine of enige ander monster soos nodig geag 

deur die president van die veeartskommissie en/of die hoofveearts wat by die 

betrokke  ritbyeenkoms diens doen, en dat enige monster wat so deur die 

aangewese veeartse geneem word by die betrokke  ritbyeenkoms na die 

Laboratorium van die “The National Horseracing Authority of Southern Africa 

(NHA), as ŉ ten volle onafhanklike en objektiewe instansie,  versend sal word  

6.2 Ek aanvaar verder dat die Laboratorium van die NHA die monsters sal hanteer in 

ooreenstemming met sy interne protokolle en standaard werksprosedures 

6.3 Ek aanvaar dat, sou ŉ monster geneem van die perd wat op my inskrywingsvorm(s) 

omskryf word positief toets vir enige verbode middel wat op die “Equine Prohibited 

Substances List” van die FEI verskyn, ek onderhewig sal wees aan dissiplinêre 

optrede deur ERASA en dat ek aanspreeklik sal wees vir alle kostes verbonde aan 

die ontleding van die “B” monster(s) (indien die “B” monster op my versoek, 

behoorlik volgens die ERASA reëls ingedien, ontleed word), en enige verdere toetse 

wat deur myself nodig geag en/of aangevra word om die aangeleentheid te kan 

afhandel. 

6.4 Ek erken dat enige en alle monsters geneem tydens enige  ritbyeenkoms wat onder 

beskerming van ERASA aangebied word vir doeleindes van beheer oor gebruik en 

misbruik van medikasie in perde, sowel as enige toerusting, apparaat, produk, 

substans, ens wat as bewysstuk(ke) by sodanige ritbyeenkoms gekonfiskeer is, as 

die eiendom van ERASA geag sal word. 

 

7. Ek onderneem verder om die verantwoordelikheid te aanvaar vir alle kostes 

wat mag ontstaan gedurende enige ritbyeenkoms wat onder beskerming van ERASA 

aangebied word as gevolg van veearts –en/of hoefsmid hulp aan my perd en/of kostes 

verbonde aan mediese hulp aan myself, of my minderjarige kind en dit self te betaal.  

7.1 Ek aanvaar dat die behandelende veearts die reg het om enige behandeling wat in 

sy/haar opinie as lewensreddend vir my perd noodsaaklik is, toe te pas, dat ek nie 

sodanige behandeling mag weier nie en dat ek die kostes daarvan sal betaal. Ek 

verstaan ook dat die behandelende veearts, sodanige behandeling met my sal 

bespreek, indien enigsins moontlik, voordat dit toegedien word. 

7.2 Ek is bewus daarvan dat perde onder behandeling by die veearts se 

behandelingsarea nie vir 24 uur per dag gemonitor word nie. Sou ek wou hê dat my 

perd, terwyl onder behandeling, vir 24 uur per dag gemonitor moet word, sal ek 

reëlings in die verband met die behandelende veearts tref. 

7.3 Ek erken dat daar altyd ŉ mate van risiko verbonde is aan veterinêre mediese en 

sjirurgiese prosedures en behandeling, en dat ek hiermee die veeartse, 

ondersteuningspersoneel en die fasiliteit vrystel van enige aksie of 

aanspreeklikheid wat direk of indirek voortspruit uit veterinêre 

behandeling/narkose/sjirurgie. Ek het toepaslike versekering gereël vir enige skade 

of verlies van watter aard ook al wat hieruit mag voortspruit, alternatiewelik 

aanvaar ek dat ek self-verseker vir enige skade of verlies. 

7.4 Ek bevestig ook verder dat indien ek geen kontaknommer vir mediese noodvervoer 

op my inskrywingsvorm of andersins aan die Organiseerders verskaf het nie, ek 

hiermee toestemming en volmag gee aan die mediese personeel en/of die 

beamptes van die betrokke rit om namens my op te tree en aanvaar ek volle 

verantwoordelikheid vir al sodanige kostes aangegaan; 

 

8. Ek bevestig, dat in die geval waar ek die ruiter is maar nie die eienaar van 

die perd nie, ek oor die nodige magtiging beskik om die eienaar van die perd te verbind 

aan die terme en voorwaardes soos hierin vervat. 

 

WESHALWE 

Ek hiermee die Gevrywaarde Partye soos hierbo na verwys vrywaar van enige en alle 

aanspreeklikheid of verantwoordelikheid van welke aard ook al vir persoonlike besering, 

dood, skade aan goedere, nalatige dood op welke wyse ook al veroorsaak, ingeslote, 

maar nie beperk tot die nalatigheid van die Gevrywaarde Partye, hetsy passief of nie, 

voortspruitend uit my deelname (of die deelname van die voormelde minderjarige kind) 

aan enige uithourit aangebied onder beskerming van ERASA . 

 

(skrap onderstaande  indien nie van toepassing nie en parafeer) 

Ek bevestig dat ek hierdie Vrywaring as voog van die minderjarige kind  

 

____________________________________ ____________________ 

(Volle Naam en Van)  (Noemnaam) 

____________________________________ ____________________ 

(Identiteitsnommer)  (ERASA  klubnommer) 

teken. Ek bevestig dat ek bekend is met die inhoud van hierdie Vrywaring en die 

inherente risiko’s verbonde aan die uithouritsport (in die wydste sin) en dat ek dit aan 

hom/haar verduidelik het. Ek bevestig verder dat ek namens hom/haar voormelde 

risiko’s aanvaar en verder dat ek by ondertekening hiervan bevestig dat ek inderdaad 

die voog van voormelde minderjarige kind is en as sodanig gemagtig is om hierdie 

Vrywaring te onderteken.  

 

ALDUS GEDOEN en GETEKEN  

op hierdie ________ dag van _______________ 2011. 

 

______________________ _____________________________ 

Handtekening van Ruiter  Handtekening van voog 

        

 (indien van toepassing) 
 


