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Inschrijfformulier Wironruiters 2021 
      Pony’s Paarden Mennen 

 Basis (startpas) 
lidmaatschap 

€55,- €55,- €55,- 

 Basis + bak lidmaatschap* €127,50 €135,- €135,- 

 Dressuur lidmaatschap* 
        1x per week dressuurles 
        + basis basislidmaatschap 

€277,50 €285,-  

 Combinatielidmaatschap* 
Om de week spring en 
dressuur les 

        + Basis basislidmaatschap 

€277,50 €285,-  

 Menles lidmaatschap* 
       1x per week menles 
       + Basislidmaatschap 

  €350,- 

 2e dressuur/springles  
+ basislidmaatschap en 
huidige lidmaatschap 

 €250,-  €250,- 

Contributiebedragen zijn op jaarbasis en exclusief KNHS kosten 

* exclusief verplichte afname 5 grote clubactieloten á €15,- (loten zijn door te verkopen) 

**Lessende leden zijn automatisch ook baklid. Bedragen zijn exculsief basis lidmaatschap 

 
Naam en voornaam : ....................................................................................................................  

Voorletters : ....................................................................................................................  

Adres : ....................................................................................................................  

Postcode en woonplaats: : ....................................................................................................................  

Geboortedatum : ....................................................................................................................  

Telefoonnr. : ....................................................................................................................  

E-mail adres : ....................................................................................................................  

KNHS-lidnr. : ....................................................................................................................  

Lid worden per : ....................................................................................................................  

Naam paard/pony : ....................................................................................................................  

Handtekening lid     ** Handtekening ouder/verzorger(ster) 
** (als lid jonger is dan 18 jaar, moet een ouder/verzorger                   
meeondertekenen) 

 
 
 .........................................   ......................................................  
 
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen aan het einde van het jaar met een opzegtermijn van tenminste 1 maand 
(dus vóór 15 november), in ieder geval schriftelijk, aan de secretaris. 
Met ondertekening van dit formulier geeft u aan op de hoogte te zijn van de binnen de vereniging geldende regels en 
verplichtingen.  
 

Inleveren bij het secretariaat zie bovenstaande contactgegevens. 
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Inschrijfformulier Wironruiters 2021 
 

Bedankt dat je lid wil worden van onze vereniging. Bij onze vereniging kun je volop genieten van je paard/ pony en de 

activiteiten die daar plaatsvinden. Een vereniging bestaat uit de gouden driehoek: leden, vrijwilligers en sponsoren. En daar 

kun je er als vereniging dus ook nooit genoeg van hebben, daarom vragen wij ieder lid of zij zich voor minimaal 8 uur in het 

jaar in willen zetten.  

Hier onder kan je aangeven voor welke taak jij graag ingezet wil worden 

 

Ik wil me graag inzetten voor de Wironruiters  

Ik wil daarvoor ingedeeld worden voor de volgende taken (graag met een 1 en 2 aanduiden welke 2 taken de voorkeur 

hebben en in welke volgorde). 

 Oud papier lopen (zaterdagochtend) 

 Schoonmaken (op eigen te bepalen moment) 

 Kantinebezetting (bar/ keuken, tijdens evenementen vaak op zondag) 

 Schrijven (tijdens wedstrijden vaak op zondag) 

 Op en afbouwen van wedstrijden en activiteiten (vaak op zaterdag)  

 

 


