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Algemeen Reglement van RSV “De Kegelaer” 

Preambule 

1. De op de diverse plaatsen duidelijk zichtbaar opgehangen “Huisregels”, “Regels 

       Buitenrijden” en “Rijbaanregels” zijn onlosmakelijk verbonden aan dit Algemeen    

       Reglement. 

2. Het bestuur van de vereniging heeft het recht deze regels daar waar nodig aan te passen 

zonder tussenkomst van de Algemene Vergadering. 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

1. De verenigingsaccommodatie van RSV De Kegelaer is Manege De Kegelaer, gevestigd 

    aan De Baan 46 te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand.  

2. Naast dit Algemeen Reglement zijn er binnen de vereniging nog de volgende reglementen   

    van toepassing: 

a) Gebruiksreglement van de accommodatie 

b) Instructie- en wedstrijdreglement 

c) Bestuursreglement “Alcohol in Sportkantines” 

3. Waar nodig en/of van toepassing zal vanuit dit Algemeen Reglement naar bovengenoemde    

    reglementen worden verwezen.  

 

Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap 

1. Leden melden zich aan voor het lidmaatschap van de vereniging door een schriftelijke 

    aanmelding bij de secretaris. Indien de KNHS een aanmeldingsformulier heeft   

    voorgeschreven wordt dit aanmeldingsformulier gebruikt. Wanneer de betrokkene jonger is   

    dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend    

    door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene 

    zich aanmeldt voor het lidmaatschap van vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap   

    van de regiovereniging en de kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. De 

    aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur   

    van de vereniging. 

3. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de 

    betrokkene tevens lid is van de in lid 2 genoemde verenigingen. Als dan zijn voor de duur 

    van het lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op lid van 

    toepassing de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen.. 

4. Het bestuur beslist over de toelating van leden en de aard van het lidmaatschap.  

    Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de  

    Algemene Vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten, tenzij er  

    sprake is van een door het bestuur ingestelde, noodzakelijk geachte ledenstop. 

5. De leden ontvangen na toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de  

    vereniging, voor zover van toepassing. De statuten en reglementen van de in lid 2  

    vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij het  

    federatiebureau van de KNHS worden verkregen. Genoemde statuten kunnen tevens  

    door het bestuur van de vereniging ter inzage beschikbaar worden gesteld. 

6. Afmelding dient schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur per mail.  Dit conform artikel 6  

    van de Statuten. Opzegging is pas geldig als dit door het bestuur schriftelijk bevestigt  

    is. Einde lidmaatschap treedt pas in als aan alle financiële verplichtingen is voldaan. 

7. Het lidmaatschap wordt aangegaan tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar   

    en wordt stilzwijgend verlengd met één jaar. 

8. Er is mogelijkheid tot een kennismakingsperiode van maximaal twee clublessen voor 

    een beginnend juniorlid.  
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Artikel 3 – Categorieën van leden en het lidmaatschap 

1. De vereniging kent: 

a) Junior-Leden, leeftijd t/m 18 jaar 

b) Senior-Leden , leeftijd vanaf 19 jaar 

c) Startkaart- leden, mogen geen gebruik maken van de accommodatie en zijn 

uitgesloten van alle clubactiviteiten 

d) Ereleden 

2. Ereleden worden, op voordracht van het bestuur, door de Algemene Vergadering benoemd 

voor het leven. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie aan de vereniging. 

      Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 

- erelid na 25 jaar aaneengesloten lidmaatschap van de vereniging 

- erelid uit verdienste 

 

Artikel 4 – Algemene rechten en verplichtingen van de leden 

1.Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de statuten verplicht een lid zich ten   

   aanzien van de KNHS voorts: 

   a) Desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken   

       en te zenden aan het federatiebestuur van de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur,   

       alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS. 

   b) Om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd 

       behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven  

       van de orde. 

   c) Om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen 

2. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of  

    seksuele toenadering, in verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het    

    andere verenigingslid, die dit ondergaat, als ongewenst of gedwongen worden ervaren. 

3. Wanneer een lid door omstandigheden een langere periode met zijn/haar eigen paard/pony   

    zelf geen gebruik kan maken van de verenigingsfaciliteiten is er een mogelijkheid tot   

    overdracht van bepaalde rechten en verplichtingen aan een vervanger. Aanvraag hiertoe 

    dient schriftelijk te gebeuren en wordt door het bestuur beoordeeld. De vervanger heeft 

    dezelfde rechten en plichten als het lid ten aanzien van het gebruik van de accommodatie. 

    Deelname aan de lessen is uitsluitend mogelijk na overleg en met instemming van de 

    commandant. Het lid en diens vervanger zijn beide aansprakelijk voor de daden van   

    laatstgenoemde. 

4. Ten aanzien van de contributie betaling gelden de volgende regels: 

a) De eerste termijn van de contributie dient vóór 31 januari van het lopende jaar te zijn 

       voldaan. 

b) Betaling in termijnen is mogelijk. Hier kan een keuze gemaakt worden uit maand- (na    

       overleg met penningmeester), kwartaal- , half jaar of jaarbetaling.  

c) In geval een lid niet binnen één maand na het verstrijken van een betaaldatum aan 

zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zal deze door de penningmeester hiertoe 

schriftelijk worden gemaand. 

      d)   Het innen van de vordering zal hierna uit handen worden gegeven. 

e) Het doorbelasten van de door de vereniging gemaakte kosten met betrekking tot      

startkaart, deelname concoursen en dergelijke zal 2x per jaar geschieden, te    

weten op 1 mei en op 1 november. Met betrekking tot de betaling hiervan is ook    

het bovenstaande van kracht met uitzondering van het betalen in termijnen. 
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5. Ten aanzien van de vereniging  

a) Verplicht een lid zich tot het verrichten van hand- en spandiensten met een minimum 

van 15 uur per jaar. De verplichting mag worden overgenomen door de ouders of 

wettelijke vertegenwoordiger wanneer het lid jonger is dan 16 jaar. Indien er sprake is 

van meer dan één gezinslid onder 16 jaar, dan geldt de verplichting slechts voor één 

lid, in alle andere gevallen beslist het bestuur. 

b) Genoemde diensten worden door het bestuur geïnitieerd. 

c) Alle leden zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van de gewerkte uren, het 

bestuur heeft alleen een controlerende functie 

d) Het bestuur is verantwoordelijk voor een inzichtelijke urenregistratie 

e) Een lid heeft het recht op afkoop van deze verplichting tegen betaling van € 150,= per 

jaar 

f) Na afloop van het verenigingsjaar zal elk minder gewerkt uur, à raison van € 10,= per 

uur, bij het lid in rekening worden gebracht. 

f) Een erelid en startkaartlid is vrijgesteld van deze verplichting. 

 

Artikel 5 Bestuur 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

2. Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd leden met wie de vereniging een  

    overeenkomst heeft gesloten die tot een belangenverstrengeling kunnen leiden. Voorts geldt 

    deze bepaling ook ten aanzien van familieleden van een zittend bestuurslid tot in de 

    tweedegraad. 

3. Het bestuur kan te allen tijde verenigingsleden aanwijzen als adviseur. 

4. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit 

    wensen. 

5. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergadering. De voorzitter is belast met 

    de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur 

    aangewezen vice-voorzitter, dit zolang de waarneming duurt in alle rechten en 

    verplichtingen van de voorzitter treedt. 

6. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldende besluiten worden genomen 

    indien tenminste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig 

    zijn. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel 

    een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. 

7. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een 

    meerderheid van tenminste twee derde van het aan tal leden van het bestuur anders beslist. 

8. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. 

9. Het bestuur dient uit zijn midden een lid af te vaardigen naar de regio- en 

    kringvergaderingen. Het bestuur kan ook een niet-bestuurslid met deze taak belasten. 

 

Artikel 6 Verkiezingen en benoemingen 

1. Alle verkiezingen en benoemingen voor ene functie in de vereniging geschieden door 

    kandidaatstelling en zonodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature    

    dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk. 

2. Alle kandidaten voor in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn. 

3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een 

    verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden. 

4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven 

    wordt, nadat de kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de    

    kandidaatstelling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld. 

 



Algemeen Reglement RSV De Kegelaer                                           Vastgesteld op 26-04-2012 

 5

5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het  

    ontvangst van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast. 

 

 

Artikel 7 – Officiële mededelingen 

1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of 

    waarvan dit door het bestuur of door de Algemene Vergadering gewenst wordt geacht,   

    alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de   

    vereniging. 

2. Genoemde mededelingen worden op één van de navolgende wijzen aan de leden  

     kenbaar gemaakt:  

a) via de maandelijkse bestuursmededelingen 

b) via e-mail 

c) via de website van de vereniging www.dekegelaer.nl 

d) via publicatieborden in de tochtsluis en in de kantine van de manege 

De wijze van verspreiding wordt vastgesteld door het bestuur. 

 

Artikel 8 De Algemene Vergadering 

Met inachtneming van het bepaalde in artikelen 12 t/m 16 van de statuten ten aanzien van   

de Algemene vergadering gelden voorts de volgende bepalingen: 

a) Leden vanaf 16 jaar hebben stemrecht in de Algemene Vergadering. 

b) De Algemene Ledenvergadering kan besluiten tot een evenredige omslag wanneer de 

balans in enig jaar verliezen aanwijst. 

c) Voor het aangaan van een lening van € 5.000,= of meer is toestemming nodig van de 

Algemene Vergadering. 

 

Artikel 9 Commissies 

1. De vereniging kent de volgende permanente commissies: 

a) De commissie Ledenservice omvat het wedstrijd- en ledensecretariaat 

b) De commissie Accommodatiebeheer houdt zich zowel bezig met het onderhoud aan de 

accommodatie als met de exploitatie van de kantine. 

c) De commissie Communicatie en PR draagt zorg voor zowel interne als externe 

verenigingscontacten. Hieronder vallen de website, het verenigingsorgaan De 

Paardenklets en alle activiteiten in het kader van PR en sponsoring. 

d) De activiteitencommissie ontplooit activiteiten binnen e vereniging van diverse aard, 

welke de saamhorigheid en het belang van de leden of de vereniging ten goede kunnen 

komen. 

2. Besluitvorming van alle activiteiten dient door het bestuur te worden geaccordeerd. 

 

 

Vastgesteld in de Algemene Vergadering op 26 april 2012 

 

 

De Voorzitter,      De secretaris, 

 

 

 

_______________     ________________ 

 

Dit document is alleen geldig wanneer het door de voorzitter en secretaris is gewaarmerkt.  


