Het Edele Ros
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Welkom bij Het Edele Ros Haaren
Inschrijfformulier voor nieuwe leden
Personalia:
Achternaam
:
Straat
:
Postcode
:
Telefoonnr.
:
E-mail adres :
Geboortedatum :

Roepnaam :

Voorletters :

Woonplaats :
Mobiel nr. :
Geslacht

man / vrouw

Opzegging of wijziging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie. Het
lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt steeds automatisch verlengt (afmeldingen vóór 15
november). Bij beëindiging lidmaatschap gedurende het jaar, wordt geen contributie teruggegeven.
Lidmaatschap Het Edele Ros Haaren:
Rijdend lid (pony’s en paarden)
Rijdend lid, 2e gezinslid
Recreantlid
Startpaslid (alleen startpas, geen gebruik accommodatie)
Rustend lid (ouder \ begunstiger)

€ 120,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 65,00
€ 20,00
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(
(
(

)
)
)
)
)

Wenst u tevens lid te worden van de KNHS?
JA / NEE
(voor wedstrijdruiters is het KNHS-lidmaatschap verplicht)
Indien u al lid bent van de KNHS, wat is dan uw KNHS-nummer :
U ben zelf verantwoordelijk voor het aanmelden en/of afmelden van uw startpas(sen).
Indien bovenvermeld persoon nog geen 18 jaar is, dient ook een van de ouders/verzorgers zich als lid
aan te melden.
Personalia:
Achternaam
:
Roepnaam :
Voorletters :
Straat
:
Postcode
:
Woonplaats :
Telefoonnr.
:
Mobiel nr. :
E-mail adres :
Geboortedatum :
Geslacht
man / vrouw
Belangrijk om te weten en voorwaarde om bij ons lid te kunnen zijn:
- Rijdend lid/ouder verplicht zich 3x per jaar mee te helpen met wedstrijden, activiteiten, onderhoud of
overige taken. (niet meehelpen staat voor € 25,00 boete);
- Bovengenoemde diensten zijn af te kopen voor € 50,00 per jaar, dit bedrag komt boven op de
contributiekosten;
- Rijdend lid/ouder/recreant kunnen, als zij buiten de lestijden gebruik maken van de rijhal, zij een
sleutel tegen betaling kunnen gebruiken. Deze sleutel is gekoppeld aan het lid, en kan niet
overgedragen worden aan iemand anders. De borg voor de sleutel is € 5,00
- Uw pony/paard dient bij deelname op wedstrijden en bij het gebruik van het terrein van Het Edele Ros
te allen tijde in het bezit te zijn van een geldig inentingsbewijs.
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Dit formulier is een bevestiging dat u of uw kind is ingeschreven bij onze vereniging en dat u bekend bent
met de hierboven genoemde punten. Door het ondertekenen van dit formulier, gaat u akkoord met
bovengenoemde voorwaarden alsmede hetgeen is opgenomen in de statuten c.q. het huishoudelijk
reglement van onze vereniging.

Ondergetekende voor akkoord:
(verplicht te tekenen)

Datum en plaats
Naam
Handtekening

:
:
:

Dit formulier kunt u volledig ingevuld retourneren naar: leden@hetedeleros.nl
of per post naar: Ans Schoenmakers Holleneind 16 5076 NH Haaren
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