
 
 
 

Lid worden 

 
De vereniging organiseert verschillende activiteiten met o.a. ; 
 
• Buitenritten 
• Clubkampioenschappen dressuur en springen 
• Feesten 
• Caprilli of kür op muziek 

 

 
( Huur van paard of pony bij de familie Bruls is voor eigen rekening ) 

 
 
Verder organiseert de vereniging ieder jaar een groot buitenconcours voor concoursruiters. 
Van ieder lid verwachten wij een hand hulp tijdens dit evenement. 
  

Het club sjabrak (wit met minimaal aan 1 kant groene RR opdruk) kan men aanvragen bij Carmela 
Reijnaerts.  Dit sjabrak kan men kopen en is dan ook eigendom van het lid zelf. 
Echter is het alleen de bedoeling dat dit sjabrak gebruikt word voor wedstrijden of andere 
clubgerelateerde activiteiten. 
 

Wedstrijdruiters zijn verplicht om met dit dekje te rijden. (Dit geeft het verenigingsverband 
aan.) 

 
 

Ieder kan zich aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen. 
Aanvaarding van het lidmaatschap wordt gegeven door het bestuur. 
Na aanvaarding van het lidmaatschap worden jaarlijkse contributie en eventuele inschrijf- 
kosten in rekening gebracht, waarvan hieronder een overzicht : 
 
 

                                 Contributie       inschrijven 
Jeugdlid*                      € 20,-                € 10.- 
Volwassen lid             € 30,-                € 15,- 
Gezinslid**                  € 70,-                € 20,- 

 

Inschrijven is eenmalig 
*Jeugdlid is tot 16 jaar 
Gezinslid ** ouder/ouders + inwonende kinderen 

 

U ontvangt begin van elk jaar een nota, waarmee u uw contributie kunt voldoen. 
Wilt u het lidmaatschap beëindigen, dan verwachten wij hiervan een schriftelijke verklaring van u. 
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Naam :__________________________________________________________ 
Adres : __________________________________________________________ 
Postcode en woonplaats : ___________________________________________ 
Telefoonnummer : _________________________________________________ 
E-mail : __________________________________________________________ 
Geboorte datum : __________________________________________________ 
 

 Jeugdlid    handtekening  handtekening ouder  
 Volwassen lid      ( Voor jeugdlid ) 
 Familie lid 


