
CONVENANT 

DE ONDERGETEKENDEN: 

1. de vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard !', 
statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende aan de Van Alkemadelaan 672 te Den Haag 
(2597 AW), hierna te noemen: "de Vereniging"; 

en 

2. de stichting Stichting Militair Ruiterbewijs, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende 
aan de Willem van Abcoudelaan 9 te Abcoude (1391 CC), hierna te noemen: "de Stichting" ; 

IN AANMERKING NEMENDE: 

A. dat door de Vereniging in 2002 een werkgroep is benoemd die een Definitief Ontwerp voor 
Regelingen inzake het Militair Ruiterbewijs heeft vastgesteld; 

B. dat de Bevelhebber der Landstrijdkrachten bij schrijven van 27 maart 2002 (kenmerk 
KAB/2002/9311) heeft .ingestemd met het instellen van het Militair Ruiterbewijs, waarbij 
bovenbedoeld Definitief Ontwerp voor Regelingen inzake het Militair Ruiterbewijs als basis 
diende en waarbij de Vereniging met ingang van 1 januari 2003 als Uitvoerder werd 
aangewezen; 

C. dat de Vereniging de nadere uitvoering van de taken in het kader van bovenbedoeld schrijven 
ter borging van de onafhankelijkheid van het Militair Ruiterbewijs heeft opgedragen aan de op 
16 juni 2003 op instigatie van de Vereniging opgerichte Stichting, welke taak de Stichting heeft 
aanvaard; 

D. dat de Stichting in haar statuten als doel heeft: "het - onder toezicht van de door de 
Bevelhebber der Landstrijdkrachten aangewezen Uitvoerder - instandhouden en bevorderen 
van het Militair Ruiterbewijs en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn"; 

E. dat de Stichting sinds 2003 invulling aan haar doelstelling geeft, dit tot tevredenheid van de 
Vereniging en de militaire autoriteiten; 

F. dat de Vereniging en de Stichting thans een aantal zaken in dit convenant schriftelijk willen 
vastleggen, dit ter verdere borging van de door hen nagestreefde kwaliteit van de 
samenwerking; 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

UITVOERDER 
1. De Vereniging is bij besluit van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten d.d. 27 maart 2002 met 

ingang van 1 januari 2003 aangewezen als Uitvoerder van het Militair Ruiterbewijs en heeft de 
nadere uitvoering van de taken in het kader van bovenbedoeld schrijven met ingang van 16 juni 
2003 opgedragen aan de Stichting, welke opdracht de Stichting heeft aanvaard. 



LOGO 
2. De Vereniging verleent de Stichting toestemming om haar logo (een hoefijzer met daarachter 

twee gekruiste sabels) te voeren op de vaardigheidsemblemen voor het Militair Ruiterbewijs, 
het Militair Ruiterbewijs in Zilver en het Militair Ruiterbewijs in Goud. Het is de Stichting 
toegestaan om deze vaardigheidsemblemen, waarin het logo van de Vereniging is verwerkt, in 
haar huisstijl te gebruiken. 

BESTUUR VERENIGING EN STICHTING 
3.1 De voorzitter van de Stichting wordt qualitate qua benoemd tot lid van het bestuur van de 

Stichting, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen. 

3.2 De voorzitter van de Vereniging wordt qualitate qua benoemd tot lid van het Comite van 
Aanbeveling van de Stichting, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen . 

3.3 De Stichting zal steeds de notulen van de vergaderingen van haar bestuur aan de voorzitter van 
de Vereniging ter beschikking stellen, en haar jaarrekening en begroting ter controle aan de 
voorzitter van de Vereniging aanbieden. 

WEBSITE EN NIEUWSBRIEF 
4.1 De Vereniging zal vanaf datum oplevering haar website en database voor onbepaalde tijd 

combineren met het systeem vanwaaruit de website en de database van de Stichting worden 
aangestuurd. 

4.2 Alsdan zal de Stichting de primaire relatie met de host van het systeem, vanwaaruit de website 
en de database van de Stichting en de Vereniging worden aangestuurd, overdragen aan de 
Vereniging en zal de Stichting voor wat betreft haar website en database onderafnemer worden 
van de Vereniging. 

4.3 Alsdan blijft de Stichting verantwoordelijk voor de website van de Stichting 
(www.militairruiterbewijs.nl) en zal aileen de Stichting toegang hebben tot de gegevens in de 
database met betrekking tot de status van ruiters ten aanzien van het Militair Ruiterbewijs, het 
Militair Ruiterbewijs in Zilver en het Militair Ruiterbewijs in Goud; en blijft de Vereniging 
verantwoordelijk voor de website van de Vereniging (www.mrvtepaard.nl en/of 
www.militaireruitersport.nl) en zal aileen de Vereniging toegang hebben tot de gegevens in de 
database met betrekking tot het lidmaatschap van de Vereniging. 

4. 4 De besturen van de Vereniging en de Stichting zijn gezamenl ijk verantwoordelijk voor de 
gezamenlijke, onder de naam 'Militaire Ruitersport' te publiceren nieuwsbrief, waarbij door 
beide besturen gezamenlijk een persoon als eindredacteur zal worden aangewezen, welke 
persoon in eerste instantie de secretaris van de Stichting zal zijn . 

4.5 De jaarlijkse door de host aan de Vereniging in rekening gebrachte kosten voor het systeem, 
vanwaaruit de website(s) en de database van de Stichting en de Vereniging worden 
aangestuurd, zullen gelijkelijk door de Vereniging en de Stichting worden gedeeld. 

PRIVACY 

5.1 Aile gegevens in de database met betrekking tot leden en bestuursleden van de Vereniging en 
de aan haar verbonden onderverenigingen kunnen door zowel de bestuursleden van de 
Vereniging als de bestuursleden van de Stichting worden geraadpleegd; mutaties ten aanzien 
van het lidmaatschap van de Vereniging en de aan haar verbonden onderverenigingen kunnen 
echter aileen worden doorgevoerd door bestuurs leden van de Vereniging. 



5.2 Aile gegevens in de database met betrekking tot de status van ruiters ten aanzien van het 
Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver en het Militair Ruiterbewijs in Goud 
kunnen door zawel de bestuursleden van de Vereniging als de bestuursleden van de 
Stichting worden geraadpleegd; mutaties ten aanzien van het Militair Ruiterbewijs, het 
Militair Ruiterbewijs in Zilver en het Militair Ruiterbewijs in Goud kunnen echter aileen 
worden doorgevoerd door bestuursleden van de Stichting. 

5.3 Partijen spreken hierbij uitdrukkelijk de intentie uit dat zij de privacywetgeving in ruime zin 
des woords zullen respecteren en hierop - indien dat nodig mocht blijken te zijn - hun 
onderlinge afspraken op zullen afstemmen . 

UITLEG VAN DEZE OVEREENKOMST/GESCHILLEN 
6. In geval partijen in de toekomst van mening verschillen over de interpretatie of uitvoering van 

dit convenant zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot een regeling te komen. 
Mocht dit niet lukken dan spreken zij de intentie uit dat zij zich zullen wenden tot de voorzitter 
van de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht, teneinde te trachten de gerezen geschilpunten 
door diens bemiddeling tot een oplossing te brengen. Indien deze bemiddeling niet binnen 4 
weken na de aanvang van vorenbedoelde bemiddeling tot een voor be ide partijen bevredigend 
resultaat heeft geleid, zullen partijen de kwestie voor bindend advies ex artikel 96 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering - zander mogelijkheid van beroep - aan de kantonrechter te 
Rotterdam voorleggen, middels een door de kantonrechter aldaar bepaalde procedure. 

NAKOMING 
7. Partijen verbinden zich deze overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk te zullen (Iaten) 

ontbinden op grond van enigerlei tekortkoming in de nakoming daarvan. Nakoming zal steeds 
gevorderd kunnen worden, al dan niet met schadevergoeding. 

Aldus overeengekomen en in vijfvoud opgemaakt en ondertekend in vijfvoud 

te Maarsbergen op zaterdag 3 juli 2010 

MILITAIRE RUITERSPORTVERENIGING 'TE PAARD! ' 
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