AANMELDINGSFORMULIER
Voorletter(s) :________________________Achternaam :_________________________________________
Naam : _ ___________________________
Geboortedatum : _____________________Geslacht : ❒ M ❒ V
Adres :________________________________________________________________________________
Postcode : __________________________Plaats :______________________________________________
E-mailadres :___________________________________________________________________________
Telefoonnr. : _ _______________________________ Mobiel nr. :__________________________________
IBAN rekeningnummer* : _________________________________________________________________
Soort lid : ❒ rijdend ❒ niet rijdend
Ingangsdatum lidmaatschap: ______________________________ (Check ingangsdatum secretariaat)
Meld zich hierbij aan als lid van:
❒ de afdeling paarden van de Landelijke Rijvereniging “Het Twentse Ros” te Lonneker
❒ de afdeling pony’s van de Landelijke Rijvereniging “Het Twentse Ros” te Lonneker,
genaamd: “PC De Vijf Marken”
Omdat een vereniging geen bestaansrecht heeft zonder de hulp van haar leden/ouders/verzorgers kan, vragen
wij u aan te kruisen op welke onderstaande onderdelen de vereniging u in kan zetten (meerdere keuzes zijn mogelijk):
In en om de manege:
❒ schoonmaken van de kantine (1 à 2 keer per jaar).
❒ bardienst (1 avond per 4 weken).
Bestuur:
❒ bestuurslid
❒ commissielid
Bij de opbouw van een concours:
❒ opbouw en opruimen parcoursen
❒ opbouw en opruimen dressuurterrein
❒ inrichten consumptietent
❒ inrichten van strodorp
❒ bloemstukken maken

Tijdens de wedstrijden:
❒ parcourshulp
❒ ringmeester springen
❒ schrijven bij het springen
❒ omroepen
❒ bedienen geluidsinstallatie
❒ ringmeester dressuur
❒ schrijven bij dressuurjury
❒ bij de entree / parkeren
❒ in het wedstrijdsecretariaat
❒ in de consumptietent

Het Twentse Ros/PC de Vijf Marken mag mij aanmelden bij KNHS : ❒ Ja ❒ Nee
Ondergetekende is eerder lid geweest van / nog steeds lid van*: *Doorhalen wat niet van toepassing is.
L.R./P.C* : _________________________________________ te :______________________________________
Persoonsnr. KNHS: _ ________________________________________________________________________
Behaalde wedstrijdresultaten van de huidige combinatie(s) _ ________________________________________
(klasse en aantal winstpunten vermelden)

Voor het verkrijgen van het lidmaatschap dient ondergetekende in te stemmen met onder-staande regels:
1. De contributie is thans € 155,- per jaar voor een rijdend lid en op € 40,- per jaar voor een niet-rijdend lid. Dit is exclusief
KNHS-afdracht en KNHS-wedstrijddocumenten (startkaarten en startcoupons). De KNHS-afdracht wordt afzonderlijk in rekening gebracht door de vereniging. De wedstrijddocumenten worden door de KNHS rechtstreeks naar de leden verzonden en
rechtstreeks bij de leden in rekening gebracht, d.m.v. aangehechte acceptgirokaart. Het contributiejaar loopt van 1 januari
t/m 31 december. Bij aanmelding tussentijds, is de contributie verschuldigd over de nog niet verstreken maanden. Bij afmelding tussentijds blijft de contributie over het lopende jaar verschuldigd.Na aanmelding worden nieuwe leden door het bestuur
uitgenodigd (tijdens een bestuursvergadering) voor een informatiebijeenkomst.
2. Er dient eenmalig entreegeld te worden voldaan van € 100,- per persoon.
3. De minimale duur van een lidmaatschap is 1 jaar. Het lidmaatschap wordt ieder jaar zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend verlengd. Opzegging dient schriftelijk te bij het secretariaat vóór 1 november.
4. Betalingen geschieden door middel van automatisch incasso.
5. Deelname aan één verenigingsles per week is uitsluitend mogelijk na indeling/instemming door het secretariaat dit in overleg met de instructeur/-trice.
6. Eerst na het inleveren van het aanmeldingsformulier en het in ontvangst nemen van de ledenmap (met o.a. het huishoudelijke reglement) wordt men als lid ingeschreven en kunnen de rijdende leden van de accommodatie gebruik maken.
7. Middels deze aanmelding, verklaart ondergetekende, tevens inspanningsverplich-tingen op zich te nemen, inzetbaar te zijn
bij diverse hieronder genoemde verenigingsactiviteiten.
8. Het rijden met cap is in en om onze accommodatie altijd verplicht.

Hierbij machtig ik L.R. Het Twentse Ros te Lonneker om van genoemd rekeningnummer de contributie, kosten
van eventuele startbescheiden en startgelden af te schrijven.
Handtekening: _ _____________________________
Naam :_____________________________________
(Indien ondergetekende minderjarig is, dient dit formulier mede ondertekend te worden door een van de ouders of verzorgers).

Handtekening :_ _____________________________________________________________________________
Plaats : ____________________________________ Datum: __________________________________________

Alleen na volledige invulling (OOK WERKZAAMHEDEN INVULLEN) wordt het formulier in behandeling
genomen.

Dit formulier per post opsturen naar:
Secretariaat: L.R. “Het Twentse Ros”
afdeling paarden
Lossersestraat 124
7525 PG Enschede
Of per mail naar: secretariaat@hettwentseros.nl

Secretariaat van L.R.”Het Twentse Ros”
afdeling pony’s genaamd: “PC De Vijf Marken”
Lossersestraat 124
7525 PG Enschede

