
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Schuingedrukt zijn de wijzigingen. Het merendeel betreft technische 
aanpassingen i.v.m. Statutenwijziging KNHS. Echt inhoudelijke aanpassingen zijn 
ook vet afgedrukt 

 
Huishoudelijk Reglement 

Ruitersportvereniging De Cavalieren 
 
Artikel 1 
De vereniging heeft ten doel het paard- en ponyrijden in al zijn verschijningsvormen 
te beoefenen, te bevorderen en te veraangenamen. De beoefening en de kennis van 
de afdelingsdressuur is het hoofddoel van de vereniging. 
 
Artikel 2 
De vereniging bestaat uit gewone leden, aspirant-leden en ereleden. 
- Gewone leden zijn: (art. 5, sub a van de Statuten: eruit) 

i): leden die in het bezit zijn van een startkaart uitgegeven door de  K.N.H.S.. 
Hierin kan onderscheid gemaakt worden tussen Seniorleden (m.i.v. 1 januari van 
het jaar nadat men 18 is geworden) en Juniorleden (t/m 31 december van het 
jaar waarin de 18-jarige leeftijd is bereikt). Onder Seniorleden wordt ook verstaan 
die leden die geen startkaart hebben bij de KNHS, maar wel vrij gebruik willen 
maken van de manege. 
ii) leden die regelmatig met paard/pony de uitgeschreven oefentijden bezoeken, 
aan clubevenementen deelnemen en/of ter beslissing van de commandant (het 
Bestuur) bij overige evenementen worden ingezet. Hieronder vallen ook de 
veteranen, zij die wat oefentijden betreft uitsluitend deelnemen aan de 
veteranenles. 
iii) Bestuursleden, commandant(en), door het Bestuur aangewezen 
instructeur(s), hulpcommandant(en). 
iv) Leden die op een of andere wijze dienstbaar zijn aan de vereniging. Hieronder 
wordt tevens verstaan ouders van kinderen beneden 15 jaar aangezien er vanuit 
gegaan wordt dat deze ouders lid worden van de vereniging. 

- Aspirant-leden (art. 5, sub b. en art. 7 van de Statuten: eruit): 
Toekomstige leden melden zich aan bij een der bestuursleden en worden 
vervolgens aspirant-lid met een proeftijd van minimaal drie maanden. Hiervan 
wordt melding gedaan in voor- of najaarsvergadering. Over definitieve aanname 
wordt door het Bestuur besloten op eerstvolgende voor- of najaarsvergadering. 
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Over de periode dat men aspirant-lid is wordt 1/12 per maand van de 
vastgestelde contributie in rekening gebracht. 

- Ere-leden zijn zij die op grond van speciale verdiensten als zodanig door de 
algemene vergadering voor het leven zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld van 
contributies, doch hebben geen stem- of kiesrecht.(niet in Statuten KNHS 
dus deze regel vervalt) 

 
- Donateurleden. Deze leden hebben geen stem- of kiesrecht 
Artikel 3:
Rechten gewone leden: 

a) alle rechten zoals opgenomen in de Statuten artikelen 1 t/m 26.(vervangen 
door artikel 5) 

b) recht op instructie om niet hebben uitsluitend diegenen die afdelingsdressuur 
beoefenen. 

c) Deelname aan concoursen en wedstrijden, individueel en/of in clubverband, 
mits deze in K.N.H.S. -verband worden georganiseerd en in overleg, via het 
wedstrijdsecretariaat van de vereniging, worden ingeschreven. 

d) Deelname aan overige wedstrijden, mits deze opengesteld zijn door de 
N.K.B.(deze regel kan eruit). 

 
 
Artikel 4: 
Plichten gewone leden: (toevoegen: alle plichten zoals opgenomen in artikel 5) 

a) Indien men niet in staat is deel te nemen aan de geplande oefen- c.q. 
instructieavonden dient men de commandant/hulpcommandant tijdig, voor 
aanvang van de instructie op de hoogte te stellen. Indien leden privé-lessen 
volgen, dienen deze aangepast te worden aan de instructietijden van de 
vereniging. 

b) Het goed onderhouden van alles wat hen door de vereniging in bruikleen is 
afgestaan. Indien dit niet gebeurt kan het Bestuur hen verplichten de schade 
te vergoeden. Seniorleden (dit wordt vervangen door Leden )betalen voor 
de aan hen in bruikleen gegeven rij-jas een borgsom van € 25,- 

c) Leden van de vereniging zijn verplicht tijdens de lessen een rijcap te dragen. 
d) Het op de aangewezen tijd deelnemen aan clubactiviteiten. 
e) Het zelf bijhouden van winst-en/of  verliespunten. Indien van Klasse veranderd 

wordt, dient dit tijdig aan de wedstrijdsecretaris doorgegeven te worden. Ook 
afmelding voor concoursen en wedstrijden dient tijdig bij de 
wedstrijdsecretaris (vervangen door wedstrijdorganiserende 
vereniging?) te geschieden. 

f) Van elk lid wordt verwacht dat gehoor gegeven wordt aan een oproep voor 
corveedienst en/of werkzaamheden voor, tijdens of na wedstrijden en/of 
onderhoudswerkzaamheden. Hiertoe wordt een rooster gemaakt. Bij 
verhindering mag in onderling overleg geruild worden, mits e.e.a. tijdig 
doorgegeven wordt aan de door het Bestuur aangewezen persoon die op 
betreffend tijdstip de leiding heeft (corveediensten) of aan het Bestuur 
(wedstrijden en andere werkzaamheden). 

 
Artikel 5:

a) De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. 
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b) Elk nieuw lid betaalt entreegeld. Seniorleden dienen het entreegeld bij 
aanname als aspirant-lid ineens te voldoen. Juniorleden kunnen dit bedrag in 
zes termijnen betalen. Bij overgang van Juniorlid naar Seniorlid dient het nog 
openstaand bedrag van het entreegeld ineens voldaan te worden. 

c) Startkaartheffing, startcoupons en inschrijfgelden komen voor eigen rekening. 
Voor inschrijfgelden kan een voorschot gevraagd worden. 

d) De door de penningmeester verstuurde rekeningen dienen binnen een termijn 
van twee weken voldaan te worden. 

e) Bij het niet nakomen van deze bepalingen wordt art. 9 , lid 5 (vervangen door 
artikel 6 lid 3) van de Statuten gehanteerd. 

 
Artikel 6: 

a) Het Bestuur bestaat bij voorkeur uit minimaal drie leden van de geleding 
paarden en minimaal drie leden van de geleding pony’s. Er wordt gestreefd 
naar een oneven aantal bestuursleden. 

b) Voorzitter en vice-voorzitter mogen niet beiden afkomstig zijn uit dezelfde 
geleding. 

c) Wedstrijdsecretarissen hoeven geen plaats te vervullen in het Bestuur. 
 
Artikel 7: 
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 en door de leden. Er wordt gestemd met gesloten briefjes en bij 
volstrekte meerderheid van stemmen; e.e.a. in overeenstemming met artikel 21 
(vervangen door artikel 8) van de Statuten. 
 
Artikel 8: 
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 11 
(vervangen door artikel 8) van de Statuten. 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. 
 
Artikel 9: 
De voorzitter leidt de vergadering, bij afwezigheid treedt de vice-voorzitter als 
zodanig op. 
 
Artikel 10: 
Jaarlijks zal er tenminste één algemene jaarvergadering plaatsvinden waarin 
rekening en verantwoording wordt afgelegd. Daarenboven 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. 
Indien het Bestuur in deze in gebreke blijft, kunnen de verzoekers zelf een 
vergadering uitschrijven. 
 
Artikel 11: 
Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij het een 
wijziging van de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement en/of voorstellen die niet op 
de agenda geplaatst zijn betreft. Bij staking van stemmen beslist het Bestuur. 
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Volgens Statuten artikel 16 lid 7 moet bij stemming over personen twee derden 
meerderheid behaald worden 
 
Artikel 12: 
Alle vormen van paarden- en ponysportbeoefening binnen de vereniging geschieden 
onder toezicht van het Bestuur van de vereniging. 
 
Artikel 13: 
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. 
 
Artikel 14: 
Bij bedanken der leden vervalt alle recht van in kas zijnde gelden of goederen. 
 
Artikel 15:
De leden en aspirant-leden die de afdelingsdressuur niet beoefenen moeten 
instructie betalen. Het verschuldigde bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. (Deze 
twee zinnen vervangen door: “De lessen die specifiek gericht zijn op 
afdelingsdressuur zijn gratis”)Commandanten en instructeurs worden door het 
Bestuur aangesteld. 
 
Artikel 16 
Indien een lid wenst te bedanken 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. 
 
Artikel 17: 
Kleding: 
a. Alle leden van de vereniging dienen zich volgens het wedstrijdreglement te kleden 
in clubtenue, zoals hieronder beschreven: 
- Bordeauxrode rijjas geleverd door de vereniging 
- Witte rijbroek 
- Wit overhemd en witte stropdas 
- Amazones met lang haar dragen een haarnetje 
- Zwarte cap Vervangen door: “ Zwart hoofddeksel in overeenstemming met 

het wedstrijdreglement 
- Witte handschoenen 
- Zwarte laarzen 
Optoming: 
- Wit zadeldekje met witte singel (eruit) 
- Gekombineerde neusriem 
- Zilverkleurige frontriem (ook voor de pony’s voortaan zilverkleurig i.p.v. witte 

frontriem) 
b. Combinaties die uitkomen vanaf de klasse Z individuele dressuur of in 
samengestelde wedstrijden mogen aangepaste kleding voeren in overeenstemming 
met het wedstrijdreglement. 
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Artikel 18: 
Sponsoring: 
Het dragen van een sponsornaam of sponsorfirma is allen 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 de vereniging een sponsor krijgt, dient ieder lid zich te houden aan de 

sponsoring c.q. reclamevoering van de vereniging. 
 
Artikel 19: 
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 20: 
Slotbepalingen: 

a. In het huishoudelijk reglement kunnen slechts wijzigingen worden 
aangebracht bij besluit van de algemene vergadering (zie artikel 23 van 
de Statuten); 

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

c. De bepalingen van het huishoudelijk reglement worden geacht 
ingegaan te zijn op ….. (datum) 

d. Inzage in de Statuten is altijd mogelijk bij het Bestuur. 
 
Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. ……….. te Berkel-Enschot. 
 
Voorzitter: ……………………………………….. 
 
Secretaris:……………………………………….. 
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