Rijvereniging & Ponyclub

Voorruiters
Inschrijfformulier

Print Form

Ruiter/amazone

(Achter)naam

Ingangsdatum

Tussenvoegsel(s)

Voorletter(s)

Geboortedatum

Roepnaam

Adres

E-mail

Postcode

Woonplaats

Telefoon nummer

Mobiel

Paard / pony*
Naam

Ras / Hoogte

Paspoort /Chipnummer

Hengst / Merrie / Ruin*

KNHS Persoonsnr.

KNHS Combinatienummer

(indien bekend)

In geval van crosslidmaatschap dient men aan te geven of men wel / niet* ingeschreven wil
worden bij de KNHS.
Startpas

Start wel / niet* op officiële wedstrijden.

Lidmaatschap

In de kolom Cat. gewenst soort lidmaatschap aankruisen.

Lidmaatschap

Cat. Bedrag** Achtergrond informatie

Dressuurlid paard

€ 170

Dressuurlessen en men mag gebruik maken van de bak.

Dressuurlid pony

€ 160

Dressuurlessen en men mag gebruik maken van de bak.

Cross lid (zomerseizoen ±20 lessen)
voorkeuren onderaan invullen

€ 150

Crosslessen in de zomer.

Cross- en springlid (hele jaar)

€ 160

Crosslessen in de zomer en springles in de winter.

Combi lidmaatschap paard

€ 200

Dressuur- Cross- en springlessen en gebruik van de bak.

Combi lidmaatschap pony

€ 190

Dressuur- Cross- en springlessen en gebruik van de bak.

Menlid

€ 50

Men evenementen en gebruik van bak.

Niet lesrijdend lid

€ 80

Deelname (KNHS) wedstrijden, evenementen en gebruik
van de bak.

Niet rijdend lid

€ 50

Donateurslidmaatschap, deelname evenementen zoals bv.
de BBQ.

Attentie Crossleden:
Crosslessen worden dit jaar gegeven op woensdag- en donderdagavond en zaterdagmiddag.
Voorkeuren aangeven met 1, 2 en 3, Woensdag
Handtekening :

Donderdag

Zaterdag

Indien minderjarig, handtekening ouders/verzorgers

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Het bestuur van de Voorruiters behoudt het recht contributieverhogingen door te voeren wanneer aangegeven in jaarlijkse algemene
ledenvergadering.

Ingevuld formulier bij voorkeur digitaal opsturen naar de secretaris, adres staat onderaan dit formulier.
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