
 

Inschrijfformulier 

 Nieuw lid Ouder/verzorgende 

Achternaam   
Voornaam   
Adres   
Woonplaats   
Geboortedatum  Bankrekeningnummer/IBAN 

 
Telefoon/mobiel  

E-mailadres  * 
                                                                            *Naam rekeninghouder( zoals vermeld op bankpas) 

Ingeschreven bij het KNHS?   Ja/Nee* 

Heeft het lid beschikking over een eigen paard/pony?  Ja /Nee* 

Heeft het lid rijervaring?  Ja / Nee* 

Lid geweest van een andere rijvereniging?  Ja/Nee* 

Zo ja, welke vereniging? 

 * ( doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Wordt aangemeld als lid. ( aankruisen wat van toepassing is.) 

 

Basiscontributie voor alle leden/ Rustende leden:   € 26,-/ jaar 

[ ]  Jeugdleden eigen paard/pony                                             € 27,-/ maand 

[ ]  Jeugdleden met clubpony ( helpen met de verzorging) € 42,-/ maand 

[ ]  Jeugdleden met clubpony ( geen hulp met de verzorging)  € 62,-/ maand 

[ ]  Leden v.a. 18 jaar met eigen paard/pony                             € 38.50/ maand 

[ ]  Leden v.a. 18 jaar met clubpony ( helpen met verzorging)  € 53.50/ maand   

[ ]  Leden v.a. 18 jaar met clubpony (géén hulp verzorging) € 73.50/ maand 

[ ]  Voltige les als je bijzonder lid bent, of rijdend lid bent € 23.00/ maand 

[ ]  Voltige les als je geen rijdend lid bent of bijzonder lid    € 28.00/ maand 

[ ]  Bijzondere leden ( alleen gebruik van rijbak, zonder les)  €130.00/ jaar 

[ ]  Tijdelijk gebruik van de rijbak voor min1 maand   € 23.00/ 

combinatie/ maand 

[ ]  Leden zonder rijervaring kunnen privé lessen krijgen.  € 83.00. 

Pakket van 3 lessen van 60 minuten.        

 

 

 

 



 

Geef aan welke dagen het lid ingedeeld kan worden in de lessen: 

(indien de les vol zit word in overleg met u een alternatieve dag/tijd gekozen) 

[ ] maandag avond    [ ] vrijdag avond 

[ ] woensdag middag   [ ] zaterdag morgen 

 
Ieder lid wordt geacht verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Het deelnemen aan lessen en 

overige activiteiten geschiedt altijd op eigen risico. Het is ten alle tijde verplicht om tijdens het rijden in de 

rijbak een goed gekeurde veiligheidscap te dragen, met uitzondering van de voltige lessen. 

 

Bent u in het bezit van de volgende certificaten?  

[ ]  EHBO 

[ ]  BHV 

[ ]  IVA ( bardienst) 

 

Van alle leden en/of hun ouder/verzorger wordt verwacht dat ze meehelpen met 

vrijwilligerstaken. Naast deze taak hebben we één keer per jaar een klusdag 

waar alle leden, indien mogelijk, een steentje bijdragen. 

 

Geeft aan bij welke jaarrond (of bij evenementen) vrijwilligerstaak uw 

voorkeur naar uit gaat. 

[ ]  bardienst 

[ ]  schoonmaak 

[ ]  bakmeester (bak slepen/onderhoudswerkzaamheden) 

[ ]  activiteiten commissie/ organiseren 

[ ]  afkoop  € 50,- per jaar 

 

Informatiefolder ontvangen en begrepen?  Ja / Nee* 
(*Doorhalen wat niet van toepassing is) 

  

Inschrijfdatum……………………….. datum aanvang lessen…………………............ 

 

Handtekening ( ouder/ verzorger)…………………………… 

 

Naam ouder/verzorger……………………………….. 

 

We zijn blij dat u zich als nieuw lid aanmeld bij onze vereniging. We hopen dat 

u, net als wij, veel plezier gaat beleven van de paardensport. 

Op onze website kunt u (naast de informatiefolder) nog meer informatie vinden 

over onze vereniging waaronder de huisregels. www.veldruitersmillingen.nl 

Als er nog vragen zijn horen we dat graag! 

 
Bij dit inschrijfformulier ontvangt u onze folder met algemene informatie,  een formulier voor 

automatische incasso en een formulier toestemming publicatie foto’s video’s.  Graag ontvangen wij de 

formulieren samen ingevuld retour. Deze drie formulieren kunt u in de brievenbus stoppen bij de ingang 

van het clubgebouw of digitaal via secr.veldruiters@gmail.com WELKOM BIJ ONZE VERENIGING! 

mailto:secr.veldruiters@gmail.com

