
 

Reglement der T.S.R. Cave ne Cadas  
 
De huisregels en ordemaatregelen zijn van toepassing op leden en bestuursleden 
van T.S.R. Cave ne Cadas. De regels zijn opgesteld vanuit het oogpunt van veiligheid, het 
handhaven van de goede orde en vanuit de gedachte dat er normen en waarden binnen T.S.R. 
Cave ne Cadas bestaan waar iedereen geacht wordt zich aan te houden. 
(Bestuurs)leden en derden dienen zich te houden aan de voorschriften (de huisregels) uit dit 
reglement. Indien de voorschriften niet opgevolgd worden, kunnen (orde)maatregelen toegepast 
worden, zoals opgenomen in dit reglement.  

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist 
de voorzitter. 

Onderstaand reglement van de T.S.R. Cave ne Cadas in aanmerking genomen, behoudt het 
bestuur zich ten alle tijde het recht voor om in voorkomende, individuele gevallen anders te 
beschikken. Cave ne Cadas kent:  

● Gewone leden  
Dit zijn de rijdende leden. Zij hebben zich opgegeven bij de secretaris en het              
inschrijvingsformulier ondertekend. Zij werden lid toen zij een een universitaire studie dan wel             
een HBO-opleiding volgden. Zij hebben stemrecht en betalen contributie. Zij hebben voorrang            
bij lessen en activiteiten.  
 

● Halfjaar leden 
Dit zijn rijdende leden voor wie het alleen interessant is om een half jaar lid te zijn. Iedereen die 
zich inschrijft vanaf 1 februari is automatisch halfjaar lid tot augustus. Zij hebben stemrecht en 
betalen de helft van de contributie. Zij hebben voorrang bij lessen en activiteiten. Een halfjaar 
lid kan lid zijn van 1 augustus t/m 31 januari of van 1 februari t/m 31 juli.  

 

● Buitengewone leden 

Het bestuur heeft het recht in bijzondere gevallen een persoon, niet zijnde een student, te 
benoemen tot buitengewoon lid. De Algemene Leden Vergadering kan deze benoeming 
ongedaan maken. Een buitengewoon lid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als een 
gewoon lid en dient evenveel contributie te betalen. Ook zij hebben stemrecht en hebben 
voorrang bij lessen en activiteiten.  

 

● Oudleden 

Oudleden zijn zij die hun studie beëindigd hebben en niet zijn benoemd tot buitengewoon lid. 
Zij hebben zelf aangegeven oudlid te willen worden. Zij betalen een contributie voor 
oudleden. Deze contributie staat gelijk aan de helft van de contributie voor gewone leden en 



 

buitengewone leden. Oudleden kunnen deelnemen aan lessen en activiteiten. Zij 
hebben geen stemrecht.  

 

● Ereleden 

Leden die wegens uitzonderlijke verdiensten voor Cave ne Cadas op voordracht van het 
bestuur op van tenminste 10 stemgerechtigde leden, als zodanig zijn benoemd met tenminste 
twee/derde meerderheid van de stemmen. Geen stemrecht.  

 

● Donateurs 

Donateurs zijn zij die hun studie beëindigd hebben en tenminste de twee voorafgaande jaren 
lid geweest zijn van Cave ne Cadas. Ze moeten hiertoe schriftelijk verzoeken bij de 
secretaris. Zij betalen een bedrag naar eigen inzicht. Donateurs hebben geen stemrecht.  

 

Daarnaast zijn er de volgende regelingen:  
 

● Contributie 

De contributie bedraagt €20,- en dient per 1 december te worden betaald. In 
september/oktober verspreidt de penningmeester hiervoor de facturen onder de leden. 
Tussentijds herinnert de penningmeester de leden eraan dat deze contributie betaald moet 
worden. 

Halfjaar leden die per 1 februari lid worden betalen de helft van de jaarlijkse contributie, Deze 
contributie bedraagt dus €10,- en dient per 1 april te worden betaald. Ook hier geldt weer dat 
de penningmeester de leden hier tussentijds aan herinnert.  

Voor betalingen na 1 december of na 1 april (voor halfjaar leden) wordt een boete berekend à 
€5,- per maand, met een maximum van drie maanden. Daarna vindt uitsluiting van lessen en 
activiteiten plaats, totdat er betaald wordt.  
 
 

● Sportkaart 
Leden die in het bezit zijn van een sportkaart van FOSST krijgen de korting op de lessen. Deze 
wordt verrekend op de maandelijkse factuur voor de lessen.  

 

● Lesprijzen 

De lesprijzen voor de leden worden gekoppeld aan de prijzen die door de vereniging betaald 
moeten worden aan de manege voor een paardrijles. Elke verandering die de manege 
doorvoert, geldt met onmiddellijke ingang ook voor onze rijdende leden. Het tarief van de 



 

dressuurlessen en de springlessen is momenteel gelijk aan elkaar. 

Opgeven voor de lessen van dinsdag kan tot uiterlijk maandag 18.00 uur bij de 
voorzitter.  

 

● Verhinderd?: Kun je op dinsdagavond toch niet komen paardrijden, maar heb je je wel 
opgegeven? Dan dien je de afmelding voor maandag 18.00 uur door te geven, door een mail te 
sturen naar voorzitter@cavenecadas.nl. Indien je dit niet of te laat doet, moet je toch de les 
betalen. Het staat het bestuur dan vrij om iemand anders te laten rijden indien dit nodig is voor 
de doorgang van de les. Probeer afmelden echter zo veel mogelijk te vermijden. 

Afmelden voor de les gebeurt niet via WhatsApp. Onderling ruilen is ook niet het uitgangspunt, 
tenzij er leden op de wachtlijst voor de les staan. 

 

● Vervoer naar de manege: De les van 20.00 uur fietst om 18.50 uur vanaf het sportcentrum 
(Academielaan 5) naar manege Thielen (Oude Lijn 7). De les van 21.00 uur vertrekt om 19.50 
uur. 

Wanneer er mensen zijn die met de auto gaan, nemen zij alleen andere leden mee als dit 
betekent dat alle leden met de auto mee kunnen. Zo hoeft er geen selectie gemaakt te worden 
in wie wel/niet met de auto mee kan. Dit graag aangeven via WhatsApp of in de mail waarin je 
je opgeeft voor de les. 

Vertrek je direct naar de manege omdat je bijvoorbeeld uit je werk komt? Zorg dan dat je 
minimaal 30 minuten voor je les aanwezig bent. 

 

● Jaarlijkse ALV: Er zal elk jaar een ALV plaatsvinden waarin het bestuur gewisseld wordt, 
het voorgaande jaar geëvalueerd wordt en vooruitgekeken wordt naar het komende jaar. 
Deze zal in de maand september plaatsvinden.  
 

● Opzegging lidmaatschap: Je moet je lidmaatschap schriftelijk opzeggen bij de secretaris. 
Als je niet voor 1 oktober je lidmaatschap opzegt, ben je de contributie voor dat jaar 
verschuldigd, ongeacht of je het lidmaatschap later in het jaar alsnog opzegt. Betaal je de 
contributie niet op tijd, dan wordt er vanaf 1 december een boete van €5 per maand gerekend. 

 

● Kascommissie: Bestaat uit 2 stemgerechtigde leden eventueel aangevuld met een 
oud-penningmeester.  

 
 

● Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Cave ne Cadas vraagt en bewaart enkel gegevens van leden die noodzakelijk zijn. Deze 
gegevens worden niet gedeeld met derden. De enige uitzondering is het gewicht, de lengte en 
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de geboortedatum, die in het systeem van manege Thielen komen te staan voor 
het indelen van de paarden. 

 

● Instructies 

Instructies gegeven door personeel van Manege Thielen, zowel op stal als tijdens de lessen, en 
het bestuur van Cave ne Cadas dienen in verband met veiligheid en orde ten alle tijden 
opgevolgd te worden. Bij inschrijving als lid bij Cave ne Cadas ga je akkoord met 
bovenstaande.  


