
Informatie lidmaatschap  
Rijvereniging Sint Walrick Overasselt 
 
 
 
Algemeen 
RV Sint Walrick is opgericht in augustus 1945, onze doelstelling is het bevorderen van de ruitersport. 
Dit doen we door het aanbieden van lessen en het organiseren van allerlei activiteiten (meestal op 
het gebied van de paardensport). Hierbij vinden we een goede onderlinge sfeer en het verantwoord 
omgaan met je paard belangrijk. De vereniging is aangesloten bij de KNHS (lidnr: 40220) en valt 
onder kring Cuijk. 
 
Disciplines 
Voornamelijk individuele dressuur, maar voor liefhebbers ook springen en afdelingsdressuur 
 
Accommodatie &trainingen 
We maken gebruik van Rijhal St. Waldrik, Ewijkseweg 13 te Overasselt, deze accommodatie beschikt 
over 2 overdekte rijhallen (20x40m en 20x60m) en een ruime parkeerplaats. 
Op woendag- en vrijdagavond wordt er in verschillende groepen les gegeven door gediplomeerde 
instructeurs. De lessen duren één uur. Het is verplicht om een veiligheidscap te dragen in de lessen. 
In overleg met Marlies van Rossum wordt afgesproken in welke les je kunt rijden. Leden zijn niet 
verplicht om deel te nemen aan de lessen en betalen alleen lesgeld indien ze gebruik maken van de 
lessen.  
 
Leden 
We kennen binnen de vereniging 3 soorten leden. De wedstrijdruiters hebben de mogelijkheid om 
twee keer per week de les te bezoeken en om via de vereniging wedstrijden te rijden. Wedstrijd-
ruiters zijn ook lid van de KNHS en ontvangen Paard en Sport wanneer ze dat willen. Recreanten 
krijgen één keer per week les en zijn geen lid van de KNHS en hebben niet de mogelijkheid om 
wedstrijden te rijden. Daarnaast kennen we ook nog donateurs (of rustende leden). 
Van alle wedstrijdruiters verwachten we dat ze ook meehelpen met de bardiensten tijdens de 
lesavonden en dat ze meehelpen tijdens wedstrijden en andere activiteiten die we organiseren. 
Andere leden zijn natuurlijk ook welkom om te helpen. 
 
Financieel 
Contributie in 2017     KNHS tarieven in 2017 
Wedstrijdruiters contributie € 100,=   Startpas (onbeperkt) 1e paard € 111,25 
Wedstrijdruiters lesgeld € 150,=   2e paard of ruiter: zie website KNHS 
Recreanten   € 190,=   Startpas 1 maand €46.25   
Donateurs (ook pasjesleden) €   30,= 
Eén keer per jaar wordt de rekening verstuurd, bij alle nieuwe aanmeldingen vragen we een contante 
aanbetaling  van 50 euro.  
 
Voor meer informatie 
Marlies de Vries – van Rossum (secretaris)   06-15465080 



Huishoudelijk reglement  
Rijvereniging Sint Walrick Overasselt 
 
Opgesteld: 18 juni 2011, laatst aangepast 31 december 2011 
 
1. Algemeen 
1.1 In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het 

bestuur. 
1.2 Van alle rijdende leden wordt verwacht dat zij hun bijdrage leveren aan het draaiende houden 

van de vereniging. Dit doen zij in de vorm van het draaien van bardiensten tijdens de lesavonden 
en door het meehelpen met verschillende soorten diensten tijdens de wedstrijden. 

1.3 Leden die structureel niet meehelpen tijdens de wedstrijden kunnen ook niet starten op deze 
wedstrijden. 

 
2. Lidmaatschap 
2.1 Iemand wordt lid van de vereniging door het invullen van het inschrijfformulier en het betalen 

van de verschuldigde borg. 
2.2  Het bestuur stelt de nieuwe leden een exemplaar van het huishoudelijk reglement ter 

beschikking. 
2.3  Op aanvraag van een lid kan ook een exemplaar van de statuten ter beschikking worden gesteld 

door het bestuur. 
2.4 Het lidmaatschap dient door een lid schriftelijk op te worden gezegd. Hij/zij ontvangt hiervan 

een schriftelijke bevestiging van het bestuur. Een lidmaatschap kan per half jaar worden 
beëindigd (dus per 1/1 of 1/7 van een jaar), de opzegging dient dan uiterlijk op 30/06 of 31/12 
bij het bestuur aangekomen te zijn. 

2.5  Voor wedstrijdleden die geen gebruik maken van de lessen wordt een korting gegeven op de 
contributie en het lesgeld. De hoogte van deze korting wordt jaarlijks door het bestuur 
vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor de korting dient het lid een schriftelijk verzoek in 
te dienen bij de penningmeester. De korting wordt per jaar of per half jaar gegeven en kan ook 
met terugwerkende kracht worden gegeven. 

 
3. Verenigingslessen 
3.1 De verenigingslessen zijn toegankelijk voor wedstrijdleden (woensdag en vrijdagavond) en voor 

recreanten (in overleg). 
3.2 Tijdens de lessen geldt de rijbaanetiquette die gebruikelijk is in de paardensport. 
3.3 De  vaste instructeurs die de verenigingslessen verzorgen, hebben een instructeursdiploma 

behaald. Bij voorkeur instructeur paardensport N3 of N4 bij NHB Deurne of 
instructeursopleiding dressuur of allround 4 bij ORUN. 

3.4 Aanwijzingen van de instructeurs dienen ten allen tijde te worden opgevolgd. 
3.5 Tijdens de lessen mag er niet gelongeerd worden in de rijbanen. 
3.6 Paarden die deelnemen aan de lessen dienen ingeënt te zijn. 
3.7 Paarden met besmettelijke ziekten, kreupele paarden of paarden met ernstige verwondingen 

zijn niet welkom in de lessen. 
3.8 Deelnemers aan de lessen zijn verplicht om een rijhelm en passende rijkleding te dragen. 
3.9 Leden die zich niet aan bovenstaande houden wordt de toegang tot de lessen ontzegd.  
3.10 Leden melden zich bij de instructeur af voor een les waaraan zij niet deel kunnen nemen. 
3.11 Een lid mag indien gewenst met verschillende paarden deelnemen aan de lessen. 
 
NB: Overal waar schriftelijk vermeld staat wordt hiermee bedoeld per brief of per e-mail (bij 

voorkeur aan info@sintwalrick.nl) 



Aanmeldingsformulier lidmaatschap*  
Rijvereniging Sint Walrick Overasselt 
 
 
 

Opgave voor lidmaatschap 
 
Naam:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
Woonplaats: ………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mailadres:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Bank nummer: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Wil zich met ingang van:………………………………………………………………………………… 
Aanmelden als:  

o Wedstrijdruiter met les en wel/geen** KNHS lid 
o Wedstrijdruiter zonder les en wel/ geen** KNHS lid 
o Recreant 
o Donateur (geen entreegeld) 

 
 
Datum:……………………………………Handtekening:…………………………………………………. 
 
Entreegeld (€ 50,=, wordt later verrekend met contributie) is betaald  
 

aan:…………………………………………………………………………………………………. 
 
Voor vragen/ meer informatie: info@sintwalrick.nl 
* Bij aanmelding aanmeldingsformulier losmaken van de bijlagen en alleen het ingevulde gedeelte inleveren bij één van de 
bestuursleden en bijlagen zelf bewaren. 
** Doorhalen wat niet van toepassing is, KNHS lid worden kan ook later wanneer een startpas wordt aangevraagd 


