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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Ruitersportvereniging De Cavalieren 

Algemeen 
Conform artikel 20 van de statuten van de vereniging “RSV De Cavalieren” wordt in 
dit reglement een aantal zaken geregeld waarin de statuten niet of niet 
volledig voorzien.

Artikel 1: doel 
De vereniging heeft ten doel het paard- en ponyrijden in al zijn verschijningsvormen 
te beoefenen, te bevorderen en te veraangenamen. Hierbij staan respect voor elkaar 
en de dieren, sportiviteit en gezelligheid hoog in het vaandel. 

Artikel 2: leden 

- Senior lid: op 1 januari van het contributiejaar 18 jaar of ouder en wil gebruik
maken van de rijhal.

- Junior lid: Op 1 januari van het contributiejaar jonger dan 18 jaar en wil gebruik
maken van de rijhal.

- Junior 2e of hoger gezinslid: Bij meerdere junior leden in één gezin betaalt het 2e

of hoger lid minder contributie en wil tevens gebruik maken van de rijhal.
- Ouder lid: Een van de ouders wordt geacht lid te worden tot het kind de leeftijd

van 15 jaar heeft bereikt. Daarna wordt het lidmaatschap omgezet naar rustend
lid, tenzij anders gewenst.

- Ere lid: Lid dat op grond van speciale verdiensten als zodanig door het bestuur
voorgedragen en door de algemene vergadering voor het leven is benoemd. Een
Ere lid is vrijgesteld van contributies en financiële bijdrage aan de jaarlijkse
teerdag en BBQ-avond (inclusief introducé)

- Rustend lid: Lid dat niet actief deelneemt aan de paardensport maar de
vereniging een warm hart toedraagt.

Artikel 3: Rechten en plichten leden 
Alle rechten en verplichtingen zoals opgenomen in de Statutenartikel 5. 

a) Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij de gezondheid en welzijn van mens en
dier in en om de accommodatie respecteert en bevordert.
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b) Goed onderhouden van en respectvol omgaan met accommodatie en alles wat 
hen door de vereniging in bruikleen is gegeven. Indien dit niet gebeurt kan het 
Bestuur hen verplichten de schade te vergoeden.

c) Leden van de vereniging zijn verplicht bij gebruik van de accommodatie zich te 
houden aan de veiligheidsvoorschriften welke gepubliceerd zijn in de rijhal.

d)  Indien men niet in staat is deel te nemen aan de geplande oefen- c.q. 
instructieavonden dient men de instructeur tijdig, voor aanvang van de 
instructie op de hoogte te stellen.

e) Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij een positieve bijdrage levert aan het 
verenigingsleven wat bij RSV De Cavalieren hoog in het vaandel staat.

f) Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij een evenredig aantal corveediensten
en/of  werkzaamheden voor, tijdens of na wedstrijden vervult. Hiertoe wordt 
een rooster gemaakt waarbij elk lid het recht heeft om zelf aan te geven welke 
dienst(en) te willen/kunnen vervullen. Daarnaast wordt verwacht dat elk lid zich 
actief opstelt ten aanzien van klus-, onderhoud- en poetsdagen.

Artikel 4: Financiën 
a) De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
b) De door de penningmeester verstuurde rekeningen dienen binnen een termijn 

van twee weken voldaan te worden.
c) Bij het niet nakomen van deze bepalingen wordt Statuten artikel 6, lid 3 

gehanteerd.
d) De kascommissie bestaat uit 2 leden, die volgens roulatiesysteem door het 

bestuur wordt benoemd.

Artikel 5: Het Bestuur 
a) Het Bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal leden waarbij gestreefd 

wordt naar een bezetting vanuit alle geledingen binnen het ledenbestand.
b) Wedstrijdsecretarissen hoeven geen plaats te vervullen in het Bestuur.
c) Bij het tussentijds openvallen van een plaats in het Bestuur wordt in de 

eerstvolgende algemene vergadering overgegaan tot het kiezen van een nieuw 
Bestuurslid uit/of door de leden. Er wordt gestemd met gesloten briefjes en bij 
volstrekte meerderheid van stemmen; e.e.a. in overeenstemming met artikel 8 
van de Statuten.

d) De leden van het Bestuur treden om de vier jaar volgens rooster af, doch 
kunnen zich telkens herkiesbaar stellen met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 8 van de Statuten m.u.v. 8.4. Indien secretaris en/of penningmeester 
aftreden, leggen zij eerst verantwoording af in een algemene 
ledenvergadering. Voorzitter en secretaris kunnen niet in één en dezelfde 
vergadering aftreden.

e) De voorzitter leidt de vergadering, bij afwezigheid treedt de vice-voorzitter als 
zodanig op.

Artikel 6: Algemene Leden Vergadering 
Jaarlijks zal er tenminste één algemene jaarvergadering plaatsvinden waarin 
rekening en verantwoording wordt afgelegd. Daarnaast is het Bestuur verplicht 
een algemene vergadering uit te schrijven wanneer tenminste een/tiende van 
de leden daarom schriftelijk verzoekt. Deze algemene vergadering dient binnen 
veertien dagen bijeen te worden geroepen door de Voorzitter.  
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Indien het Bestuur in deze in gebreke blijft, kunnen de verzoekers zelf een 
vergadering uitschrijven. 

Artikel 7: Bepalingen 
a) Alle vormen van paarden- en ponysportbeoefening binnen de vereniging 

geschieden onder toezicht van het Bestuur van de vereniging.
b) Indien één der leden zich niet voldoende onderwerpt aan de regels geldend 

binnen de vereniging, zich aan wangedrag schuldig maakt of anderszins, kan 
dat lid door een beslissing van het Bestuur voor onbepaalde tijd worden 
geschorst of eventueel geroyeerd zonder recht op teruggave van in kas zijnde 
gelden. Wanbetaling kan een reden zijn voor schorsing en eventueel 
royement.

c) Instructeurs voor de clublessen worden door het Bestuur aangesteld. Kosten 
voor deze lessen zijn voor rekening van de leden.

d) Indien een lid zijn/haar lidmaatschap opzegt wordt hij/zij tot aan het eind van 
het lopend kalenderjaar aan zijn/haar financiële verplichtingen gehouden. Bij 
vertrek naar elders wordt het betrokken lid tot aan zijn/haar vertrek aan
zijn/haar verplichtingen gehouden en alle recht van in kas zijnde gelden of 
goederen vervallen.

Artikel 8: Kleding: 
a) Combinaties die uitkomen in individuele dressuur, springen of in 

samengestelde wedstrijden dienen kleding te dragen in overeenstemming met 
het KNHS wedstrijdreglement.

b) Leden van de vereniging die deelnemen aan afdelingsdressuur dienen zich 
volgens het wedstrijdreglement te kleden in clubtenue, zoals hieronder 
beschreven:

- Zwarte rij jas
- Witte rijbroek
- Wit overhemd
- Plastron*
- Lang haar dient te worden gedragen met een haarnetje *
- Zwarte veiligheidshelm
- Witte handschoenen
- Zwarte laarzen

Optomen: 
- Wit zadeldekje *
- Gecombineerde neusriem
- Oornetje*

* =  beschikbaar gesteld door de vereniging

Artikel 9: Sponsoring: 
Het dragen van een sponsornaam of sponsorfirma is alleen toegestaan mits voldaan 
wordt aan de voorwaarden van de K.N.H.S. en aan het wedstrijdreglement.     
Het Bestuur bepaalt in overleg met haar leden of een sponsor acceptabel is. 
Voor de vereniging geldt onderstaande additionele bepaling: 
- Wanneer (een gedeelte) van de vereniging een sponsor krijgt (bijv. een team bij

afdelingsdressuur), dient ieder lid (van dat gedeelte bv het 4-tal) zich te houden 
aan de sponsoring c.q. reclamevoering van de sponsor.
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Artikel 10: (onderlinge) wedstrijden en competitie 
a) Reglement jaarlijks georganiseerde onderlinge wedstrijden zie bijlage 1.
b) Tijdens een door de vereniging georganiseerde wedstrijd waarbij inschrijfgeld

geheven wordt, mogen de eigen leden éénmaal gratis starten.

Artikel 11: Representatie  
Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris 
hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties 
verstrekt:  
1. Huwelijk van een lid; (kaart)
2. Geboorte zoon/dochter van een lid: (kaart)
3. Bij overlijden van een lid: (bloemstuk €50,-)
4. Bij het 50, 60 en 75-jarige verenigingsjubileum van een lid; (attentie max €75)
5. Overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur

Artikel 12: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
op genomen in het privacy beleid van RSV de Cavalieren zie bijlage 2. 

Artikel 13: WhatsApp, Sociale Media en website 
a) Voor lessen en andere doeleinden zijn WhatsApp groepen aangemaakt.

U bepaalt zelf of u hieraan gekoppeld wilt worden.
b) Opgenomen in het privacy beleid van RSV de Cavalieren zie bijlage 2.

Artikel 14: Gebouw en terrein 
Volstaan met artikel 2 statuten Stichting Manege Berkel-Enschot Heukelom  
met toevoeging: De Stichting verhuurt de accommodatie o.a. aan R.S.V. De 
Cavalieren voor een jaarlijks vast te stellen bedrag. 

Artikel 15: Rookbeleid 
- Vanaf 1 juli 2008 geldt het rookbeleid van het ministerie van Volksgezondheid voor
de horeca, sport, kunst en cultuur. Als gevolg van dit beleid is roken in ons gehele
verenigingsaccommodatie verboden, inclusief de E-sigaret. Controle op de naleving
wordt verzorgd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Bij een
overtreding van de regels riskeert de vereniging een geldboete. In voorkomende
gevallen wordt de boete direct verhaald op de veroorzaker(s).
- Met ingang van 1 juli 2021 voert de vereniging daarnaast een ontmoedigingsbeleid
door op het gehele verenigingsterrein het initiatief “De Rookvrije Generatie” van
toepassing te verklaren. Het initiatief bevat het verzoek om binnen de hekken van het
verenigingsterrein niet te roken, enkel op de daarvoor aangewezen plekken.
- RSV De Cavalieren volgt hierin landelijk beleid en wetgeving.

Artikel 16: Klachten 
Indien u een klacht heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze 
accommodatie of ander een klacht, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. 
Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:  
- Dien uw klacht bij secretaris@cavalieren.nl 

De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing 
van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.

- Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord namens R.S.V. De 
Cavalieren.

mailto:rsvdecavalieren@hotmail.com


- Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over
aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het
algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar,
dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het
Keurmerkinstituut, Postbus 45, 2700 AA Zoetermeer.

- Het Keurmerkinstituut zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop
uw klacht wordt behandeld.

Artikel 17: Geschillen 
Indien artikelen uit dit reglement vatbaar zijn voor meerdere uitleg, beslist het 
Bestuur. Het bestuur is verplicht een dergelijk artikel in de eerstvolgende vergadering 
aan het oordeel van de vergadering te onderwerpen. 
Indien aan deze reglementen artikelen blijken te ontbreken en ook de Statuten van 
de vereniging niet voldoen, zal het Bestuur in deze voorstellen doen aan de 
algemene vergadering. 

Artikel 18: Slotbepalingen 
In het huishoudelijk reglement kunnen slechts wijzigingen worden aangebracht bij 
besluit van de algemene vergadering (zie artikel 23 van de Statuten); 

a. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het
Bestuur;

b. De bepalingen van het huishoudelijk reglement worden geacht
ingegaan te zijn op 5 juli 2021

c. Inzage in de Statuten is altijd mogelijk bij het Bestuur.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 5 juli 2021 te 
Berkel-Enschot. 

Voorzitter: ..... . 
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