AANMELDINGSFORMULIER
Voorletter(s):
____________________________
Naam:
____________________________
Achternaam :
____________________________
Geboortedatum :
____________________________
Geslacht :
❒ M❒ V
Adres:
____________________________
Postcode :
____________________________
Plaats :
____________________________
E-mailadres:
____________________________
Telefoonnr. :
____________________________
Mobiel nr. :
____________________________
IBANrekeningnummer : ____________________________
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”
Soort lid : ❒ rijdend ❒ niet rijdend
❒ met les ❒ zonder les
Lessenpakket is €150 per half jaar (is per half jaar aan- en af te melden). Daarvoor mag 1
verenigingsles per week gevolgd worden. Indeling in de gewenste les in overleg met de instructeur.
❒ met KNHS ❒ zonder KNHS
Ondergetekende is eerder lid geweest van / nog steeds lid van:
L.R./P.C : _______________________________
te : _______________________________
Persoonsnr. KNHS: _______________________________
Indien er al startpassen voor ondergetekende zijn; moeten deze omgezet worden?
❒ Ja ❒ Nee
Ingangsdatum lidmaatschap: ______________________________ (Check ingangsdatum secretariaat)

Leden worden verwacht 20 uur per jaar te helpen op onze evenementen, doe-dagen of deel te
nemen in 1 van onze commissies. Om een idee te krijgen wat iedereen leuk vindt om te doen, vragen
we u om hieronder aan te kruizen wat u zou willen doen om deze 20 uur in te vullen.
De 20 uur kan ook afgekocht worden, dit kost 100 euro per jaar.
❒ Ik koop de vrijwilligersuren af ❒ Ik ga deze 20 uur in vullen met o.a. onderstaande bezigheden
In en om de manege:
❒ Schoonmaken van de kantine (1 à 2 keer per jaar). ❒ Bardienst (1 avond per 4 weken).
Organisatie:
❒ 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
Voor het verkrijgen van het lidmaatschap dient ondergetekende in te stemmen met onderstaande
regels en privacyreglement
1. De contributie is € 150,- per jaar voor een rijdend lid en € 40,- per jaar voor een niet-rijdend lid.
Dit is exclusief KNHS-afdracht (€25 welke betaald wordt via de contributie) en KNHSwedstrijddocumenten (startkaarten dienen zelf aangevraagd en afgerekend te worden bij de KNHS).
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.
2. De minimale duur van een lidmaatschap is 1 jaar. Het lidmaatschap wordt ieder jaar zonder
schriftelijke opzegging stilzwijgend
verlengd. Opzegging dient schriftelijk (e-mail) bij het secretariaat vóór 1 december te gebeuren.
3. Betalingen geschieden door middel van automatisch incasso.
4. Het rijden met cap is in en om onze accommodatie altijd verplicht.
5. Het privacy beleid en de privacy verklaring van de vereniging zijn te vinden op
https://hettwentseros-nl.jimdofree.com/privacy/ . Ondergetekende verklaart dit beleid gelezen te
hebben en geen bezwaren te hebben.

Hierbij machtig ik L.R. Het Twentse Ros te Lonneker om van genoemd rekeningnummer de
contributie en eventuele extra kosten (KNHS/ lessen en afkoop vrijwilligersuren) af te mogen
schrijven.
Handtekening: _____________________________ Naam : ______________________________
(Indien ondergetekende minderjarig is, dient dit formulier mede ondertekend te worden door een van
de ouders of verzorgers).
Handtekening :______________________________ Naam: ______________________________
Plaats : ______________________________ Datum: ______________________________
Alleen na volledige invulling (OOK WERKZAAMHEDEN INVULLEN) wordt het formulier in
behandeling
genomen.
Dit formulier bij voorkeur per mail opsturen naar: secretariaat@hettwentseros.nl
Of per post naar:
Secretariaat: L.R. “Het Twentse Ros”
P.H. ter Meulenplantsoen 2
7524 CA Lonneker

