Notulen van de 2e Algemene Vergadering 2018 d.d. 19 december 2018
van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, statutair gevestigd te Amersfoort,
gehouden op het MRC ‘Marcroix’ aldaar te 19:00 uur
Aanwezig:
MRV:
o
Genm bd Van der Louw, voorzitter
o
Kol-vlieger bd Gerards, voorgedragen secretaris
o
Maj (R) Woudenberg, vicevoorzitter a.i.
o
Ritm (R) Splinter, penningmeester
o
Elnt (R) Bergkotte, secretaris
o
Maj (R) Van Ginkel, ledensecretaris
o
Sgt1 Sanders, wedstrijdcoördinator
o
Elnt Cannemeijer-Goossens, voorgedragen tweede wedstrijdcoördinator
SMR:
o
Kol De Jong, voorzitter f.t.
Agenda:
1. Opening, mededelingen en agenda
 Vz geeft een terugkoppeling van zijn bezoeken aan de verschillende afdelingen van de MRV.
 Terugblik MRV-evenementen 2018 en vooruitblik naar 2019 met als een nieuw event voor de MRV de
deelname aan Jumping Amsterdam.
 Vz geeft aan welke prioriteiten hij binnen het bestuur stelt:
i. het versterken van het verenigingsgevoel
ii. de inzet van social media (zie agendapunt 14)
iii. het bevorderen van het rijden in uniform (zie agendapunt 13).
 Nieuwjaarsborrel/-receptie zal op 20 januari plaatsvinden op het MRC ‘Marcroix”. Er zal dan tevens
een hippisch event plaatsvinden.
2. Presentielijst en vaststelling stemgerechtigden
 Uitgevoerd en vastgesteld (zie Bijlage A).
3. Vaststelling notulen AV 28 juni 2018
 De notulen worden vastgesteld en de secretaris bedankt
4. Update statutenwijziging en oprichting regionale afdelingen
 Na de oprichting eerder dit jaar van de regionale afdelingen Amersfoort, 's-Gravenhage, 't Harde,
Havelte / Noordoost en Oirschot / Zuidoost als zelfstandige regionale verenigingen, bracht ook de
afdeling Amsterdam haar statuten in lijn met die van de overige afdelingen.
5. Update ledenbestand
 De MRV heeft momenteel 858 leden en sympathisanten, waarvan 381 actieve leden.
6. Update gelieerde en geassocieerde organisaties
 De rechten en plichten van regionale afdelingen, gelieerde en geassocieerde organisaties worden
vastgesteld (zie Bijlage B).
 Voor de status van geassocieerde opteerden: het Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee;
het Koninklijk Staldepartement; de Stichting Cavalerie Ere-Escorte; de Stichting Maarsbergen Horse
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Trials; de Stichting Manege Korps Rijdende Artillerie; en de Stichting Sportonderscheidingen
Nationale Sporttest, Militaire Vijfkamp en Olympische Moderne Vijfkamp.
Nu het betreffende bestuur niet zelf aanwezig is, houdt Vz een pleidooi om de informele, niet bij de
Kamer van Koophandel ingeschreven vereniging Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!', afdeling
Rotterdam cf. §4.1.b gelieerd lid van de MRV te laten worden, cf. hun schriftelijke verzoek d.d. 1
december 2018. Hierdoor zijn / blijven de leden van de Afdeling Rotterdam cf. §4.1.d lid van de MRV.
Voor hen gelden dan dezelfde rechten en plichten die aan het lidmaatschap van de MRV zijn
verbonden, gelijk die voor alle MRV-leden gelden. Hoewel geen regionale afdeling cf. §4.1.a, krijgt de
gelieerde Afdeling Rotterdam daarbij cf. §4.3 en §5.6 toestemming om het logo en de naam van de
MRV te blijven gebruiken conform de huisstijl van de MRV. Aangezien deze structuur afwijkt van de
standaard voor regionale afdelingen cf. §4.1.a, wordt het verzoek van de Afdeling Rotterdam aan de
AV voorgelegd. De AV stemt hier na een kritische discussie mee in.
Voor de status van gelieerde opteerden: de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!', afdeling
Rotterdam; de Stichting KMSV-Fonds; de Stichting Militair Ruiterbewijs; de Stichting Militair
Ruitersportcentrum Marcroix; en de Stichting i.o. Oud-Escorteurs Cavalerie Ere-Escorte.

7. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen
 Pm geeft een korte update over de bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
8. De nieuwe mission statement
 De nieuwe mission statement wordt doorgenomen, besproken en door de vergadering aangenomen
(zie Bijlage C).
9. Kandidatuur en benoeming secretaris en tweede wedstrijdcoördinator
 Kolonel-vlieger van de Koninklijke Luchtmacht b.d. Frank Gerards wordt tot secretaris benoemd,
Eerste luitenant der Koninklijke Marechaussee Demelza Cannemeijer-Goossens tot tweede
wedstrijdcoördinator.
10. Bestuursrotaties vicevoorzitter, wedstrijd- en topsportcoördinator
 De voorzitter stelt bekend dat Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr. Harm de Jonge in januari 2019
als voorzitter van de Stichting Militair Ruiterbewijs zal terugtreden, en uit dien hoofde ook als
bestuurslid van de MRV; en dat Majoor (R) der Huzaren drs. Elias Woudenberg zal terugtreden als
vicevoorzitter. Beiden worden opgevolgd door Kolonel der Huzaren drs. Harold de Jong, die als nieuwe
voorzitter SMR qualitate qua bestuurslid van de MRV wordt, met de functie van vicevoorzitter.
 Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders wordt voor een tweede termijn als
wedstrijdcoördinator benoemd.
 Majoor van de Koninklijke Marechaussee Bart Maandag stelt de door hem sinds juni 2016 beklede
functie van topsportcoördinator vacant.
11. Vaststelling militaire ruitersportkalender 2019
 De kalender wordt doorgenomen en zal in januari worden gepubliceerd.
12. Update talentontwikkeling en topsport
 Vz geeft aan een nieuwe topsportcoördinator te zoeken en te bezien hoe deze zich gaat verhouden
tot de BIMS-activiteiten.
13. Rijden in uniform
 Vz geeft aan meer duidelijkheid en richtlijnen te wensen voor het rijden in uniform en zal een
brainstorm met het bestuur organiseren waarin dit een van de onderwerpen zal zijn. Een
terugkoppeling volgt.
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14. Update communicatie: websites 2.0 en social media; overdracht (eind)redactie nieuwsberichten
en websites MRV en SMR
 De MRV- en SMR-websites functioneren in een nieuwe omgeving en de migratie is goed verlopen.
 De (eind)redactie van de nieuwsberichten en websites van de MRV en de SMR wordt met ingang van
januari 2019 gereorganiseerd. De verantwoordelijkheid voor nieuwsberichten valt qualitate qua terug
aan de secretarissen der MRV en SMR en aan de wedstrijd- en topsportcoördinatoren.
 Vz geeft aan iemand te zoeken die de social media gaat beheren voor de MRV en verzoekt eenieder
uit te kijken naar een geschikte kandidaat.
15. Update huishoudelijk reglement met nieuwe paragraaf over persoonsgegevens
 De AV stelt het nieuwe huishoudelijk reglement vast, met daarin een nieuwe paragraaf over de
omgang met persoonsgegevens, in het kader van de nieuwe privacywetgeving AVG (zie Bijlage D).
16. Mededelingen landelijke en regionale afdelingen
 Geen bijzonderheden.
17. Mededelingen gelieerde organisaties
 Geen bijzonderheden.
18. Mededelingen geassocieerde organisaties
 Geen bijzonderheden.
19. Datum volgende AV
 De volgende AV wordt geagendeerd voor woensdag 19 juni 2019 op het Militair Ruitersportcentrum
Marcroix op de Bernhardkazerne in Amersfoort.
20. Rondvraag en sluiting.
 Geen bijzonderheden in de rondvraag. Vz sluit de vergadering.
Bijlagen:
A.
B.
C.
D.

presentielijst met aanwezige en stemgerechtigde leden
rechten en plichten van regionale afdelingen, gelieerde en geassocieerde organisaties
mission statement
huishoudelijk reglement.
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VERHOUDING MILITAIRE RUITERSPORTVERENIGING ‘TE PAARD!’ (MRV) MET
REGIONALE AFDELINGEN, GELIEERDE EN GEASSOCIEERDE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

RECHTEN
Recht om naam MRV te
mogen voeren
Recht om logo MRV te
mogen gebruiken conform
huisstijl
Recht om e-mailadres
MRV te mogen gebruiken
conform huisstijl
Recht op telling leden /
deelnemers als lid
MRV+KNHS
Recht op toegang tot
ledenbeheersysteem na
ondertekening van een
geheimhoudingsverklaring
Recht op stemgerechtigde
afgevaardigde in
Algemene Vergadering
Recht op afgevaardigde in
Algemene Vergadering
Recht op opname
activiteiten in militaire
ruitersportkalender
Recht op pagina op
website
www.militaireruitersport.nl
Recht op nieuwsberichten
via
www.militaireruitersport.nl
PLICHTEN
Conform §5 van de
nieuwe statuten, het
huishoudelijk reglement
en de overige
reglementen van de MRV
Contributieafdracht MRV
(per Regionale Afdeling of
Gelieerde Vereniging of
Stichting)
Contributieafdracht KNHS
(voor Persoonlijke Leden,
Afdelingsleden en Leden
via Gelieerden)

REGIONALE AFDELINGEN

GELIEERDE
VERENIGINGEN EN
STICHTINGEN

GEASSOCIEERDE
VERENIGINGEN EN
STICHTINGEN

JA

NEE

NEE

JA

NEE (M.U.V. DE STICHTING
MILITAIR RUITERBEWIJS)

NEE

JA

NEE

NEE

JA

JA

NEE

JA

JA

NEE

JA

JA

NEE

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

€100 PER JAAR

€100 PER JAAR

GEEN

€0

€0

GEEN
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, opgericht 9 april 1956,
(hierna: ‘de Vereniging’),
vastgesteld door de Algemene Vergadering van 17 december 2018

LIDMAATSCHAP
Artikel 1
1. Het lidmaatschap is vastgelegd in artikel 4 tot en met 6 van de statuten.
2. Afdelingen, gelieerde en geassocieerde organisaties melden zich aan bij het Bestuur.
3. De aanmelding voor het lidmaatschap door natuurlijke personen vindt plaats via de website van de Vereniging. Aansluitend
kan een nieuw lid als afdelingslid worden aangemerkt van de afdeling van zijn of haar keuze.
4. Kandidaat-afdelingsleden kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden bij de betreffende afdeling.
5. Het lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand, volgend op de aanmelding.
6. De ledensecretaris controleert of het kandidaat-lid voldoet aan het gestelde in artikel 4 van de statuten.
7. Bij opzegging van het lidmaatschap conform artikel 6, lid 2 van de statuten, met een opzegtermijn van zes weken, eindigt
het lidmaatschap tegen het einde van het boekjaar. Over het lopende boekjaar vindt geen kwijtschelding of restitutie van
contributie plaats.
GELDMIDDELEN
Artikel 2
1. Afdelingen en gelieerde organisaties betalen een jaarlijkse contributie, geassocieerde organisaties een vergoeding.
2. In de algemene vergadering conform artikel 13 lid 3 wordt de jaarlijkse contributie vastgesteld; deze wordt in de maand
maart van het lopende boekjaar door de betreffende afdeling of gelieerde organisaties betaald aan de Vereniging.
3. De door geassocieerde organisaties te betalen vergoeding wordt vastgesteld door het bestuur, maar mag de door afdelingen
en gelieerde organisaties te betalen jaarlijkse contributie niet overschrijden.
4. Het bestuur beheert het vermogen van de Vereniging en legt daar één maal per jaar verantwoording over af aan de
algemene vergadering, conform artikel 14 van de statuten.
5. De afdelingen voeren zelfstandig financieel beleid, met dien verstande dat zij:
a. bevoegd zijn tot het instellen van een eigen contributie, na verkregen toestemming van hun eigen algemene
vergadering;
b. de jaarlijkse contributie aan de Vereniging voldoen in de maand maart van het lopende boekjaar.
BESTUUR
Artikel 3
1. De leden van het bestuur dragen bij aan de ontwikkeling van de militaire ruitersport en stimuleren de leden tot het
organiseren van en deelnemen aan wedstrijden en evenementen.
2. De voorzitter leidt de algemene en bestuursvergaderingen, vertegenwoordigt de Vereniging extern en tekent met de
secretaris de notulen en andere stukken waarvoor zijn of haar handtekening is vereist.
3. De vicevoorzitter vervangt bij ontstentenis de voorzitter.
4. De secretaris is belast met:
a. het opstellen van de notulen van algemene en bestuursvergaderingen;
b. het tijdig verzenden van uitnodigingen en agenda's voor algemene en bestuursvergaderingen;
c. het voeren van de correspondentie namens de Vereniging;
d. het bijhouden van het archief;
e. het redigeren van de website;
f. het redigeren en publiceren van nieuwsberichten;
g. al het overige dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de secretaris gerekend mag worden en onder diens
verantwoordelijkheid dient plaats te vinden.
5. De ledensecretaris is belast met:
a. het stimuleren en afhandelen van nieuwe lidmaatschapsaanvragen;
b. het bijhouden van het ledenbestand;
c. het onderhouden van het contact met de KNHS (zie artikel 7);
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d.
e.
6. De
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het leveren van ondersteuning bij de vaststelling van wedstrijduitslagen;
het in overleg opstellen van nieuwsberichten.
penningmeester is belast met:
de inkomende en uitgaande betalingen;
de controle op inkomsten en uitgaven;
het in goede orde bijhouden van de financiële administratie;
het opstellen van de begroting;
het samenstellen van balansen en financiële overzichten;
het overige dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de penningmeester gerekend mag worden en onder diens
verantwoordelijkheid dient plaats te vinden.
7. De topsportcoördinator is belast met:
a. het contact met het Bureau Internationale Militaire Sport;
b. de selectie van ruiters voor deelname aan nationale en internationale wedstrijden, waarbij hij optreedt als chef d’équipe;
a. het in overleg opstellen van nieuwsberichten.
8. De wedstrijdcoördinator is belast met:
c. de coördinatie en organisatie van wedstrijden;
a. de communicatie met de KNHS ten aanzien van wedstrijden;
b. het in overleg opstellen van nieuwsberichten.
9. De voorzitter van de Stichting Militair Ruiterbewijs maakt uit hoofde van die functie deel uit van het Bestuur.
10. Het Bestuur heeft het recht van uitleg van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Artikel 4
1. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de vicevoorzitter.
2. Bij ontstentenis van de secretaris of de penningmeester wordt zijn of haar functie waargenomen door een der overige
bestuursleden.
3. In geval van langdurige afwezigheid van een bestuurslid kan het bestuur tijdelijk, waar mogelijk niet langer dan tot de
eerstvolgende verkiezing van bestuursleden, uit de leden een waarnemend bestuurslid benoemen.
4. Van de aanstelling van een waarnemend bestuurslid dient ten spoedigste aan de leden bericht te worden gezonden.
AFDELINGEN
Artikel 5
1. Afdelingen zijn lid van de Vereniging.
2. Afdelingen zijn verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid.
3. De statuten van de afdelingen zijn afgeleid van en niet in tegenspraak met de statuten en het huishoudelijk reglement van
de Vereniging.
4. Wijzigingen in de statuten van de afdelingen moeten worden goedgekeurd door het bestuur van de Vereniging.
5. De afdelingen zijn verplicht om van hun ledenbestand een bijgewerkte ledenadministratie bij te houden.
6. De afdelingen zijn gehouden wijzigingen in het ledenbestand per direct in te voeren in het ledenregister.
7. De afdelingsbesturen zullen het bestuur van de Vereniging desgevraagd inlichten over de gang van zaken bij de afdeling en
aan het bestuur rapporteren door toezending van een jaarverslag.
STICHTING MILITAIR RUITERBEWIJS
Artikel 6
De Stichting Militair Ruiterbewijs is gemachtigd haar taken namens de Vereniging uit te voeren. Zij is gerechtigd financieel
zelfstandig te handelen en jaarlijks zal over het afgelopen boekjaar een financieel verslag ter controle aanbieden aan de
Voorzitter van de Vereniging. De controle wordt uitgevoerd door de kascontrolecommissie van de Vereniging. Details zijn
vastgelegd in het convenant uit 2010.
KONINKLIJKE NEDERLANDSE HIPPISCHE SPORTFEDERATIE
Artikel 7
1. De Vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), conform artikel 8 lid 6 van de
statuten.
2. Conform de statuten van de KNHS zijn de leden van de Vereniging tevens lid van de KNHS. De kosten hieraan verbonden
worden door de Vereniging gedragen.
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3. De
a.
b.
c.

ledensecretaris is belast met het onderhouden van het contact met de KNHS, bestaande uit:
het synchroniseren van het ledenbestand;
het voeren van de correspondentie;
het aanleggen en bijhouden van het bestand van startkaarthouders en het informeren van de leden daaromtrent indien
van toepassing;
d. het bijwonen van door of namens de KNHS uitgeschreven vergaderingen;
e. al het overige dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van bovengenoemde contacten behoort.

VERANTWOORDELIJKHEID
Artikel 8
Het Bestuur is krachtens de statuten verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken bij de Vereniging. De afdelingen zijn
zelfstandig met eigen statuten en handelen verder tevens conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de
Vereniging.
VERZEKERINGEN
Artikel 9
Het bestuur dient zich te verzekeren voor bestuurdersaansprakelijkheid. Waar mogelijk kan de Vereniging de afdelingen en
gelieerde organisaties dekking onder dezelfde polis aanbieden. Overige verzekeringen dienen door leden, afdelingen, gelieerde
en geassocieerde organisaties zelf te worden afgesloten.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 10
Op de onder auspiciën van de Vereniging georganiseerde wedstrijden dienen de leden die gerechtigd zijn het uniform te dragen
uit te komen in militair ruitertenue. Op de website van de Vereniging staat een aanwijzing met aanbevelingen hoe op officiële
wedstrijden uit te komen in militair ruitertenue.
Artikel 11
Alle kosten verbonden aan de activiteiten van de afdelingen zijn voor rekening van de
organiserende afdelingen. De afdelingen kunnen daarin financieel en met raad ondersteund worden door het bestuur. Daartoe
houden de afdelingen een deugdelijke financiële administratie bij.
COMMUNICATIE
Artikel 12
1. Het bestuur geeft minimaal één maal paar maand en maximaal één keer per week een nieuwsbericht uit voor leden en
geïnteresseerden.
2. Het bestuur geeft aan het begin van het kalenderjaar het jaarprogramma uit met de geplande activiteiten en wedstrijden.
3. Conform artikel 20.7 van de statuten worden alle officiële mededelingen bekend gemaakt op de website van de Vereniging.
PERSOONSGEGEVENS
Artikel 13
1. De websites en het ledenbeheer van de Vereniging worden verzorgd door een gegevensverwerker met een professioneel
systeem. De gegevensverwerker werkt conform de AVG en verzorgt ook de digitale beveiliging.
2. De Vereniging bewaart persoonsgegevens van leden en sympathisanten die van belang zijn in het kader van haar statutaire
doelstelling, zoals naam, geboortedatum, geslacht, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, registratienummer, rang,
krijgsmachtdeel, afdelingslidmaatschap, gegevens over examens en wedstrijden, en het behaald hebben van een Militair
Ruiterbewijs.
3. Alle leden en sympathisanten hebben te allen tijde recht krijgt op inzage, correctie en verwijdering van deze
persoonsgegevens; de toegang geschiedt via de login op de website. Bovendien verstuurt de Vereniging minimaal een keer
per jaar een uitnodiging om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
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4. Toegang tot deze persoonsgegevens hebben alleen bepaalde functionarissen in de uitoefening van hun functie bij de
Vereniging, regionale afdelingen of gelieerde organisaties, op ‘need to know’-basis en na ondertekening van een
geheimhoudingsverklaring.
5. De Vereniging deelt periodiek een abstract van de persoonsgegevens van haar leden met de KNHS.
6. De Vereniging heeft in mei 2018 haar privacybeleid ten aanzien van de bovengenoemde persoonsgegevens bekendgesteld
(klik hier).
7. Leden die deelnemen aan examens, wedstrijden of andere evenementen georganiseerd door of onder auspiciën van de
Vereniging, geven de Vereniging daarmee toestemming om hun rang, naam, krijgsmachtdeel en beeldmateriaal in haar
nieuwsberichten, op haar website of op social media te plaatsen, tenzij zij voor- of achteraf bezwaar maken tegen
publicatie, in welk geval deze gegevens en/of het beeldmateriaal niet zullen worden gepubliceerd, of zullen worden
verwijderd of onherkenbaar gemaakt. Dit geldt ook voor leden, oud-leden en sympathisanten die in het verleden hebben
deelgenomen aan examens, wedstrijden of andere evenementen georganiseerd door of onder auspiciën van de Vereniging
of haar rechtsvoorganger, de Koninklijke Militaire Sportvereeniging.
8. De verwerking van gegevens door de Vereniging levert naar inschatting van het bestuur geen groot privacyrisico op voor
betrokkenen. Ook worden er geen bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens op grote schaal verwerkt, en
observeert de Vereniging betrokkenen niet op regelmatige of stelselmatige wijze. Op basis van deze inschatting is een
Functionaris Gegevensbescherming voor de Vereniging niet nodig. Verder worden er geen bijzondere persoonsgegevens
verwerkt, en is geen van de negen criteria opgesteld door de werkgroep van Europese privacytoezichthouders van
toepassing. Op basis van deze inschatting is een Data Protection Impact Assessment voor de Vereniging niet nodig.
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