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Lidmaatschap LR & PC Beemster Ruiters  
 
De Beemster Ruiters is een ruitersportvereniging, aangesloten bij de KNHS. Naast uw lidmaatschap 
bij de Beemster Ruiters is het verplicht om lid te zijn van de KNHS. Het KNHS lidmaatschap is niet 
verplicht bij een ”niet-rijdend lidmaatschap” en ”donateur/vriendenlidmaatschap”. Om een goede 
administratie mogelijk te maken, dient elk nieuw lid op het inschrijfformulier aan te geven welk 
lidmaatschap voor hem/haar van toepassing is. Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend 
opgestuurd te worden naar het secretariaat van de vereniging. Elk potentieel lid krijgt de 
mogelijkheid om twee keer een proefles te volgen, in overleg met de instructeur/instructrice.  
 
De onderstaande vormen van lidmaatschap zijn mogelijk. De daarbij genoemde bedragen betreft de 
contributie van 2014. Sinds 2014 wordt jaarlijks, tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober, 
de verhoging voor het volgende kalenderjaar vastgesteld. Op pagina 2 staan de bedragen tot heden. 
 
Lidmaatschapskeuzes voor paard of pony: 

1. Basis Lidmaatschap à € 75,00: met dit lidmaatschap ben je lid van de Beemster Ruiters. 
Wil je wedstrijden rijden, dan dien je zelf een startkaart aan te vragen.  

2. Accommodatie Lidmaatschap à € 200,00: met deze vorm van lidmaatschap wordt het 
basis lidmaatschap uitgebreid met toegang tot de accommodatie. U krijgt een TAG  
(€ 25,00 borg) waarmee de poort geopend kan worden en welke tevens toegang tot de 
binnenmanege geeft. Hiermee is het mogelijk om buiten instructietijden en 
evenementen van de gehele accommodatie gebruik te maken. 

3. Instructie Lidmaatschap à € 275,00: met deze vorm van lidmaatschap wordt het basis 
lidmaatschap uitgebreid met de mogelijkheid om 2 keer in de week instructie te krijgen 
(2x dressuur les OF 1x dressuur les en 1x springles). U krijgt een TAG (€ 25,00 borg) 
waarmee de poort geopend kan worden, maar niet de binnenmanege. 

3+  Instructie Lidmaatschap Extra à € 325,00, lidmaatschap als optie 3 plus 1 extra  
instructieles per week: met deze vorm van lidmaatschap wordt het mogelijk om 3x in de 
week les te volgen (minimaal 1x dressuur). Uw contributie wordt dan als optie 3 met een  
verhoging van €50,00 per jaar. 

4. Uitgebreid Lidmaatschap à € 350,00: dit is een combinatie van de 3 bovenstaande 
mogelijkheden, basis plus accommodatie plus instructie. Als u voor dit uitgebreide 
lidmaatschap kiest, krijgt u € 50,00 korting op de prijs van € 400,00 en wordt de prijs van 
uw lidmaatschap € 350,00. U krijgt een TAG (€ 25,00 borg) waarmee de poort geopend 
kan worden en welke tevens toegang tot de binnenmanege geeft. Tevens is het hiermee 
mogelijk om buiten instructietijden en evenementen van de gehele accommodatie 
gebruik te maken. 

5. Uitgebreid Lidmaatschap Extra à € 400,00, lidmaatschap als optie 4 plus 1 extra 
instructieles per week: met deze vorm van lidmaatschap wordt het mogelijk om 3x in de 
week les te volgen (minimaal 1x dressuur). Uw contributie wordt dan als optie 4 met een 
verhoging van € 50,00 per jaar. 
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Lidmaatschapskeuzes voor menners: 

1. Basis Lidmaatschap: zie boven. 
2. Accommodatie Lidmaatschap: zie boven. 
6 Mennen Instructie Lidmaatschap à € 225,00: Met deze vorm van lidmaatschap wordt het 

basis lidmaatschap uitgebreid met de mogelijkheid tot 1 menles per week. Het lid krijgt 
een TAG (€ 25,00 borg) waarmee de poort geopend kan worden, maar niet de 
binnenmanege. 

7 Mennen Uitgebreid Lidmaatschap à € 300,00: Dit is een combinatie van de 3 
bovenstaande mogelijkheden, basis plus accommodatie plus instructie. Als u voor dit 
uitgebreide lidmaatschap kiest, krijgt u € 50,00 korting op de prijs van € 350,00, en wordt 
de prijs van uw lidmaatschap € 300,00. Het lid krijgt een TAG (€ 25,00 borg) waarmee de 
poort geopend kan worden en welke tevens toegang tot de binnenmanege geeft. 
Hiermee is  het mogelijk om buiten instructietijden en evenementen de gehele 
accommodatie te gebruiken. 

8 Mennen Uitgebreid Lidmaatschap Extra à € 350,00: lidmaatschap als optie 7 plus 1 keer 
per week instructie onder het zadel. Uw contributie wordt dan als optie 7 met een 
verhoging van € 50,00. Eventuele extra dressuur lessen zijn in overleg mogelijk à  € 
50,00 verhoging per les. 
 

Jeugd lidmaatschappen: 
9 Bixie Lidmaatschap à € 130,00: 1 maal in de week instructie, nu wordt ouder/voogd 

verzocht de verplichte 4 dagdelen per kalenderjaar vrijwilligerswerk te verrichten. Bixie 
lidmaatschap is mogelijk tot en met het jaar waarin het bixielid 13 jaar oud wordt. 

10 Bixie Uitgebreid Lidmaatschap à € 207,09 (vanaf 2016): lidmaatschap als optie 9 plus 
accommodatie. Het lid krijgt een TAG (€ 25,00 borg) waarmee de poort geopend kan 
worden en welke tevens toegang tot de binnenmanege geeft. Hiermee is het mogelijk 
om buiten instructietijden en evenementen de gehele accommodatie te gebruiken. 
 

Overige lidmaatschappen: 
11 Niet rijdend lid à € 40,00 
12 Donateur / Vriendenlid à € 25,00 
 

 
Voor nieuwe rijdende leden (lidmaatschap 2 t/m 8) geldt een entreevergoeding van € 150,00. Deze 
vergoeding is éénmalig en geldt per gezinsadres. Daaropvolgende nieuwe leden van hetzelfde gezin 
hoeven deze entreevergoeding niet te betalen. 
 
Elk volgend gezinslid krijgt 5% korting op het lidmaatschap. 
 
Alleen voor meerdere gezinsleden met een uitgebreid lidmaatschap geldt: 
- Het eerste gezinslid betaalt € 350,00. 
- Elk volgend gezinslid krijgt € 50,00 extra korting en betaald € 300,00. 
 
Een TAG is persoonlijk en mag niet met derden gedeeld worden.  
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OVERZICHT CONTRIBUTIE PER OPTIE*: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inflatie  +1% +0,6% +0,2% +1,4% +1,6% +2,6% 

 € € € € € € € 

1 75,00 75,75 76,20      76,36 77,43 78,67 80,72 

2   200,00 202,00 203,21    203,62 206,47 209,77 215,22 

3   275,00 277,75 279,42    279,98 283,90 288,44 295,94 

3+ 325,00 328,25 330,22    330,88 335,51 340,88 349,74 

4   350,00 353,50 355,62    356,33 361,32 367,10 376,64 

5   400,00 404,00 406,42    407,24 412,94 419,55 430,46 

6   225,00 227,25 228,61    229,07 232,28 235,00 241,11 

7   300,00 303,00 304,82    305,43 309,71 314,67 322,85 

8  350,00 353,50 355,62    356,33 361,32 367,10 376,64 

9 130,00 131,30 132,09    132,35 134,20 136,35 139,40 

10        207,35 210,25 213,61 219,16 

11  40,00 40,40 40,64      40,72 41,29 41,95 43,05 

12  25,00 25,25 25,40      25,45 25,81 26,22 26,90 

        

KNHS*     * 21,75 *25,00 *25,75 

 
*Alle genoemde contributie prijzen zijn exclusief de verplichte KNHS afdracht voor rijdende leden. 
 
Vrijwilligersdiensten 
Als lid van de Beemster Ruiters (lidmaatschap nummer 1 t/m 10) heb je de verplichting 
vrijwilligerswerk te doen voor de vereniging. Voor het basislidmaatschap (lidmaatschap 1) en het 
bixie lidmaatschap (lidmaatschap 9) is dit 2 keer per kalenderjaar een halve dag, voor de 
lidmaatschappen 2 t/m 8 en 10 dient vier keer per kalenderjaar een halve dag vrijwilligerswerk 
gedaan te worden. 
 
Vanaf 2014 worden de leden ingedeeld in teams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor de 
organisatie van de wedstrijden en evenementen. Op het inschrijfformulier is het mogelijk een 
voorkeur aan te geven voor het vrijwilligerswerk. 
Zie voor de spelregels inzake het vrijwilligerswerk ‘Protocol vrijwilligersdiensten 20200101 final’. 
 
Tijdens de ALV op 1 november 2018 is besloten dat afkoop van diensten in januari aangegeven dient 
te worden en dat de afkoop betaald dient te worden voor 1 april van het betreffende jaar. De afkoop 
per dienst bedraagt € 25,00. Bij het niet draaien van diensten in het jaar, zal het desbetreffende lid 
een boete opgelegd krijgen van € 50,00 voor een niet gedraaide dienst of het niet op komen dagen 
voor de dienst. Dit kan oplopen tot € 200,00 op jaarbasis. 
 
Overige activiteiten 
Als rijdend lid van de Beemster Ruiters (lidmaatschap nummer 1 t/m 10) mag je mee doen aan 
allerlei extra activiteiten, zoals de oefendressuurdag, oefenspringen, clinics en de onderlinge 
wedstrijden. 
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Opzeggen en wijzigen 
Het lidmaatschap van de Beemster Ruiters loopt per kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap 
dient schriftelijk plaats te vinden vóór 15 november bij het secretariaat. Een uitbreiding van het 
lidmaatschap kan per de eerste van de maand ingaan. 


