
 

SVP het volledig ingevulde formulier paraferen en ondertekenen en bij voorkeur scannen en mailen naar info@beemsterruiters.nl 
Een onvolledig ingevuld formulier zal niet in behandeling worden genomen. Doc. V 2021 

 

Inschrijf formulier Beemster Ruiters Lidmaatschap 
 
Persoonlijke gegevens, bij minderjarige dient ouder/voogd in te vullen en te ondertekenen. 

Achternaam   

Voorna(a)m(-en)  

Adres   

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  

E-mail adres  

Telefoonnummer                                                    Mobiel 

Naam ouder/voogd  

Startdatum lidmaatschap        . .       /       . .        / 20…… 
 
Soort lidmaatschap*, kruis in eerste kolom aan welk lidmaatschap u wenst. 
Nieuwe rijdende leden betalen eenmalig een entree vergoeding van €150,00 per gezin. 

 1 Basis Lidmaatschap   81,61 

 2 Accommodatie Lidmaatschap 217,59 

 3 Instructie Lidmaatschap 299,20 

 3+ Instructie Lidmaatschap Extra (3 plus 1x per week extra les) 353,59 

 4 Uitgebreid Lidmaatschap (1, 2 en 3 met korting) 380,78 

 5 Uitgebreid Lidmaatschap Extra (optie 4 plus 1x per week extra les) 435,20 

 6 Mennen Instructie Lidmaatschap 243,76 

 7 Mennen Uitgebreid Lidmaatschap (1, 2 en 6 met korting) 326,40 

 8 Mennen Uitgebreid Lidmaatschap Extra, als 7 plus 1x per week instructie onder het 
zadel 

380,78 

 9  Bixie Lidmaatschap (max. t/m jaar waarin kind 13 jaar wordt)  141,44 

 10 Bixie + Accommodatie Lidmaatschap  221,57 

 11 Niet-rijdend lid    43,52 

 12 Donateur / Vriendenlid    27,20 

*Exclusief de verplichte KNHS afdracht. Zie voor opbouw contributie + afdracht KNHS de toelichting 2021 
 
Overige gegevens 

Zijn of waren meerdere gezinsleden lid van de Beemster Ruiters?   

Was je eerder lid van de Beemster Ruiters, zo ja wanneer?  

Ben/was je lid van de KNHS, wat is/was je relatienummer?  

 
Ondertekening, in de rechterkolom dient u een paraaf te zetten voor akkoord. 

Ondergetekende heeft op www.beemsterruiters.nl kennis genomen van de relevante 
informatie en: 

 

➢ Verklaart akkoord te gaan met de lidmaatschapvoorwaarden die gelden.  

➢ Heeft kennis genomen van de statuten, privacy beleid en het huishoudelijk reglement.  

➢ Heeft kennis genomen van contributie en bijkomende kosten die de Beemster Ruiters in 
rekening brengt 

 

➢ Stelt zich beschikbaar voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk van tenminste twee of vier 
dagdelen. Bij juniorleden stelt ouder / voogd zich beschikbaar voor het vrijwilligerswerk. 

 

Datum van ondertekening         . .       /       . .       / 20…...  

Naam ondertekenaar (Bij minderjarige naam ouder/voogd invullen)  

Handtekening  
 
 

 

 
U heeft hier de mogelijkheid uw voorkeur voor de vrijwilligersdiensten aan te kruisen.  

 Evenementen  Springen  Dressuur  Onderhoud en Mennen 
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