Algemene informatie RSV de Cavalieren.
Middels dit document wordt u in vogelvlucht geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen R.S.V. de
Cavalieren. Daarnaast zijn er nog documenten zoals Statuten, Huishoudelijk reglement, rijbaanregels
waarin meer details zijn opgenomen.
R.S.V. de Cavalieren is al sinds 1929 een begrip binnen de Brabantse paardensport. Het is een hele
gezellige vereniging van ongeveer 110 leden in alle leeftijdscategorieën woonachtig in allerlei dorpen
en steden rondom Berkel-Enschot.
R.S.V. de Cavalieren beschikt over de prachtige accommodatie manege De Kraan te Berkel-Enschot,
waar leden gebruik van kunnen maken om ook onder slechte weersomstandigheden hun
paard/pony te trainen. Binnen onze vereniging wordt de sport actief bedreven in de disciplines
dressuur, springen en afdelingsdressuur. Maar voor de niet wedstrijd gerichte leden hebben we ook
voldoende activiteiten.
Op internet is de vereniging te vinden op Facebook (RSV De Cavalieren) en via de website
www.cavalieren.nl

Activiteiten die jaarlijks terugkomen:
Januari:

Teerdag, de 2e zaterdag van januari wordt de jaarlijkse feestdag gehouden met
overdag een activiteit en ’s avonds een feestavond. Voor leden is deze dag gratis voor
introducees wordt een bijdrage per factuur berekend.

April / juli

dressuurlessen die vanuit de vereniging worden georganiseerd en in juli afgesloten
worden met een gezellige buitenrit. Deze lessen worden zowel door jeugdleden als
seniorleden zelf betaald.

Juli

Binnen onze club is er een recreanten groep die in juli een fietstocht organiseren,
toegankelijk voor alle leden.

September

Wielbraek: Onderlinge dressuur- en springwedstrijd waarbij wordt gestreden om
diverse wisselbokalen en welke wordt afgesloten met een gezellige BBQ.

•
•

Wethouder van Gorp bokaal: winnaar overkamping dressuur paarden/pony’s tijdens
Wielbraek
Wielbraek trofee: winnaar overkamping springen paarden/pony’s tijdens Wielbraek

•

•
•
•

Clubkampioenschap, voor alle activiteiten die in de winter worden gehouden kunnen pony
ruiters punten verdienen en degenen met de meeste punten is de winnaar van het
clubkampioenschap.
Wal Versteijnen bokaal: winnaar over 3 onderlinge dressuurwedstrijden paarden
Dressuur beker pony’s: winnaar over 3 onderlinge dressuurwedstrijden pony’s
BBQ: de Wielbraek wordt afgesloten met een heerlijke bbq waarbij alle gezinsleden welkom
zijn. Hiervoor wordt een eigen bijdrage berekend via een factuur. Tijdens deze avond zullen
tevens de wisselbokalen verbonden aan het clubkampioenschap worden uitgereikt.

De reglementen van de diverse bokalen zijn te vinden op de website www.cavalieren.nl en in het
huishoudelijk reglement.
September/maart

dressuurlessen die vanuit de vereniging worden georganiseerd, bij voldoende
belangstelling worden ook springlessen georganiseerd, deze lessen worden
zowel door jeugdleden als seniorleden zelf betaald.

Oktober

Ruiterkamp: in de herfstvakantie wordt er een ruiterkamp georganiseerd
voor alle leden die zelf meerijden op een eigen paard of pony of eventueel
een gehuurd paard of pony. Dit is voor alle leden voor eigen rekening.

Oktober/maart

In de winter worden er diverse KNHS wedstijden georganiseerd door onze
vereniging zoals bijvoorbeeld Selectie wedstrijden dressuur en springen, Para
dressuur, Subtop, Horsefood dressuur talent, Kerst springwedstrijd, Marstall
50 hindernissen competitie, Tobroco-Giant dressuur challenge en onderlinge
wedstrijden.

Oktober/maart

Onze recreanten groep organiseert 1 x per maand een rikavond. Deze is
toegankelijk voor alle leden.

Oktober/maart

Er worden 2 onderlinge dressuurwedstrijden gehouden waarbij introducees
ook welkom zijn. Zij betalen € 7,50 en ontvangen een consumptiebon.

Er is ook een activiteiten commissie die door het jaar heen wat organiseert zoals bijvoorbeeld
sinterklaasavond.

Enkele regels/gewoontes:
•

•

Rijdende Jeugd- en seniorleden mogen onbeperkt gebruik maken van de rijhal met
uitzondering op wedstrijd dagen. Er wordt wel verwacht dat de accommodatie netjes
achtergelaten wordt door bijvoorbeeld mest op te ruimen, hoeven uit te krabben, lichten uit
te doen.
In de winter worden wedstrijden georganiseerd om o.a. kosten voor het onderhoud van de
manege te kunnen betalen. Hierbij hebben we de hulp van onze leden erg hard nodig.
Daarom wordt er zo’n 2x per jaar een werklijst rondgestuurd waarop je kunt invullen wat je
wil doen en wanneer je dit kunt doen. Elk jaar zit er een richtlijn bij waarop staat wat er van
je verwacht wordt m.b.t. aantal diensten die je zou moeten invullen. Iedereen is zelf
verantwoordelijk voor het invullen van deze lijst en vervullen van de taken dan wel het
onderling ruilen met andere leden.

•

•

•

2x per jaar wordt een algemene leden vergadering gehouden, in het voor- en najaar. Hierin
worden belangrijke zaken binnen de vereniging besproken dus belangrijk dat leden hierbij
aanwezig zijn.
Tijdens het zomerseizoen wordt er ook een mogelijkheid geboden om deel te nemen aan
afdelingsdressuur. Dit kan een 4-tal of 6-tal zijn. Dit is afhankelijk van het aantal personen die
zich hiervoor opgegeven heeft. De samenstelling wordt bepaald door de instructeur die zich
hiervoor inzet. Het tenue bestaat uit een zwart rijjasje die je zelf aanschaft.
Sjabrak, oornetje, haarnetje, cap hoes en plastron worden door de club ter beschikking
gesteld. Voor individueel dressuur of springen is het tenue vrij conform KNHS reglement.
In de manege staan diverse materialen die tijdens het oefenen gebruikt mogen worden. Er
staan echter ook sponsor hindernissen en dressuur ring hekjes die NIET gebruikt mogen
worden. In de manege hangen de rijbaanregels en huisregels.

Contributie per jaar.
•

•

•

•

Contributie jeugdlid € 105,00
Een jeugdlid is op 1 januari van het contributie jaar jonger dan 18 jaar en mag gebruik maken
van de rijbaan. Voor een tweede gezinsjeugdlid wordt 75,00 berekend.
Contributie senior lid € 175,00
Een senior lid is op 1 januari van het contributie jaar 18 jaar of ouder en mag gebruik maken
van de rijbaan.
Contributie rustend lid € 55,00
Rustende leden zijn leden die onze club een warm hart toe dragen zonder gebruik te maken
van de rijbaan.
Contributie ouder lid € 55,00
Als een jeugdlid jonger is dan 15 jaar wordt er verwacht dat één van de ouders lid wordt
i.v.m. stemrecht tijdens de ALV.

Aanmelden
Graag zouden we je verwelkomen als nieuw lid van onze vereniging. Je kunt je aanmelden door een
mailtje te sturen naar adm.rsvdecavalieren@hotmail.com. Daarna ontvang je van de
ledenadministratie een inschrijfformulier die je ingevuld retour kunt sturen. Via de website
www.cavalieren.nl kun je ook via de button ‘lid worden van RSV de Cavalieren’ een mailtje sturen.
Natuurlijk willen we je ook gewoon te woord staan, bel dan Mirjam Schoenmakers 06-13225356.

Tot slot: Wij wensen u heel veel rijplezier bij onze vereniging RSV de Cavalieren!

