
Ruitersportvereniging 

”De Hoge Devel” 

Zwijndrecht, november 2010
aangepast januari 2019

Geacht verenigingslid, 

Bij de ledenvergadering van 26 november 2009 is unaniem besloten tot werkplicht voor alle seniorleden 
(vanaf 18 jaar). Het afgelopen jaar hebben wij geprobeerd met nieuwe inzet van mensen om deze 
verplichting anders in te vullen, maar dit is niet mogelijk gebleken. Daarom wordt deze regeling in werking 
gesteld vanaf 1 januari 2011. 

Helaas zijn wij genoodzaakt om hiertoe over te gaan, daar wij al jaren van dezelfde vrijwilligers gebruik 
maken. Deze groep wordt zo klein dat er teveel druk komt op onze huidige vrijwilligers. Gezien het feit dat 
de financiële crisis ook RSV de Hoge Devel treft, zijn wij financieel voor een groot gedeelte afhankelijk van 
de baromzet tijdens de weekenden. Wedstrijden organiseren met een bar die gesloten blijft, heeft ook als
gevolg dat de ruiters niet meer bij ons wensen te starten omdat de faciliteiten dan te mager zijn. 

Wij vragen van u slechts 4 uur van uw vrije tijd. Aangezien wij een groot ledenbestand hebben is dat 
hooguit 1 keer per jaar. Dat moet toch te doen zijn. 

Indien u niet kunt op de datum waarop u ingedeeld bent gelieve contact op te nemen met 
bardienst@rsvdehogedevel.nl. Als u de bardienst niet wenst te draaien kunt u deze afkopen voor 50,- 
euro. Dit dient voor de betreffende datum betaald te zijn bij het personeel. Daarnaast werken wij met een 
boetesysteem als u niet komt zonder afmelding of uw dienst niet heeft afgekocht. De boete bedraagt 
evenals het afkopen, € 50,- .

U ontvangt van ons een brief waar de datum en tijd opstaat dat u bardienst hebt. Dit komt ook op de 
website en mogelijk ook op de kabelkrant die te zien is op de tv in de kantine van onze manege. 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, 

met vriendelijke groet, 

het bestuur van RSV de Hoge Devel 
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