Inschrijfformulier DE BERKENRUITERS voor jeugdleden

!!!!!!!

Het lidmaatschap van de Berkenruiters bedraagt voor jeugdleden ( tot 18 jaar ) € 17,50 per jaar,
hiervoor ontvang je 4 x per jaar het Berkenblad en incidenteel een digitale nieuwsbrief, verder kun
je meedoen met activiteiten die voor de jeugdleden worden georganiseerd.
Aanmelding:
Naam en voorletter: ............................................................ Roepnaam: ...............................
Adres: ............................................................................................................................
Postcode/woonplaats: ..................................................................................................
Telefoon- en/of mob.nr.: ...........................................................E-mail: ..............................
Geboortedatum: ........................................................................
Naam paard/pony:.........................................................................................................
De Berkenruiters organiseren tevens jeugdrijlessen, zie hiervoor de tijden op het informatiebord
bij de Trenshoeve of kijk op www.berkenruiters.nl
Het lesgeld bedraagt € 240,= per jaar, voor 1 les per week.
De looptijd voor het lidmaatschap en het lesgeld is van 1 januari t/m 31 december, deze periode
wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzeggen moet uiterlijk 15 november schriftelijk worden
gedaan bij de ledenadministratie t.n.v. Monique Wessels.
Aanmelding voor jeugdrijles :

ja / nee

DE BERKENRUITERS is een rijvereniging die is aangesloten bij de KNHS. Het jaartarief 2010
voor de basisafdracht KNHS is € 14,50, tevens is het mogelijk een abonnement te nemen op het
ledenblad Paard&Sport, dit verschijnt tweewekelijks en kost per jaar € 29,00.
Wedstrijdrijders zijn verplicht de basisafdracht € 14,50 + € 29,00 abonnement Paard&Sport te
betalen, dit geldt echter voor 1 gezinslid per adres. ( 2e gezinslid betaalt € 14,50 )
( tariefwijzigingen KNHS worden doorberekend ).
Voor het aanmelden bij de KNHS zijn nog aanvullende persoonsgegevens nodig, deze graag
hieronder invullen:
Aanmelding KNHS: JA / NEE
Abonnement Paard&Sport: JA /NEE
Aanvullende persoonsgegevens:
Nationaliteit:.................................................................
Reeds lid van andere vereniging: ........................................gevestigd te: ................

Handtekening nieuw jeugdlid:.....................................Handtekening ouder/verzorger:........................
............................., d.d...........................20................
Wilt u als ouder/verzorger aangeven of wij een beroep op u mogen doen voor de jeugdcommissie:
 Structureel deelnemen aan jeugdcommissie ja/nee
 Incidenteel tijdens activiteiten de helpende hand bieden ja/nee
Dit formulier invullen, ondertekenen en in de Berkenbus doen of sturen naar:
Monique Wessels, Bobeldijk 75, 1647 CJ Berkhout, tel: 0229-551833

