Inschrijfformulier PSV ‘De Lekruiters’
Ondergetekende meldt zich aan als lid van PSV ‘De Lekruiters’:
Naam:______________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________
Postcode en woonplaats:_______________________________________________
Telefoonnummer:_____________________________________________________
Mobiel nummer:_______________________________________________________
E-mailadres*:_________________________________________________________
Geboortedatum:__________________________________________________M / V
Gewenste ingangsdatum lidmaatschap:____________________________________
Ik word lid met een PONY / PAARD (voor registratie bij de KNHS)
IBAN-rekeningnummer:_________________________________________________
Rekening staat op naam van:____________________________________________
Gedurende het lidmaatschap, kunnen er foto’s/video’s gemaakt worden van de
leden. Het beeldmateriaal kunnen we gebruiken voor de website, clubblad, facebook,
of andere communicatie mbt de Lekruiters. Bij deze geef ik toestemming tot het
gebruik van het beeldmateriaal.
*In het kader van kostenbesparing en milieubehoud versturen wij onze correspondentie
(uitnodigingen ALV e.d.) zoveel mogelijk via de e-mail. Indien u hier bezwaar tegen heeft
kunt u dat aangeven bij het secretariaat.

Gewenst lidmaatschap:
□ Basislidmaatschap
□ Startkaartlid

€ 40,00
€ 40,00

□ Basislidmaatschap met recreatief gebruik van de accommodatie

€ 115,00

□ Basislidmaatschap met recreatief gebruik van de accommodatie
+ 1 les per week (dressuur of springen), ~40 lessen

€ 280,00

□ Basislidmaatschap ponyjeugd met recreatief gebruik van de
accommodatie + 1 Bonfire-dressuurles p/w

€ 190,00

□ Basislidmaatschap met recreatief gebruik van de accommodatie
+ 1 menles per week 6 maanden, periode april t/m sept

€ 280,00

□ Donateurschap**

€ 15,00

** Minimale donateursbijdrage, een hoger bedrag is natuurlijk ook van harte welkom.

□ Ja, ik wil een hoger jaarlijks bedrag doneren, te weten: €___________

Voor de lesvoorwaarden, het aantal te volgen lessen per jaar enz. verwijzen wij u
naar het contributiestelsel, de bijlage bij het contributiestelsel en het huishoudelijk
reglement.

KNHS afdracht (verplicht) inclusief abonnement Paard & Sport**

€ 22,00

** Bedragen KNHS-afdrachten en abonnement Paard & Sport gebaseerd op 2017.
Deze afdrachten worden jaarlijks door de KNHS bepaald en vastgelegd.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het geldende contributiestelsel, de
daaruit voortvloeiende betalingsverplichting en het huishoudelijk (HH) reglement.

Tevens gaat u akkoord met automatische incasso van het door u verschuldigde
contributiegeld. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan uw
bank om dit bedrag van uw rekening af te schrijven. Het contributiegeld zal
geïncasseerd worden door de incassant Paardensportvereniging “De Lekruiters”,
incassant ID: NL61ZZZ40464360000 ovv het machtigingskenmerk (lidnummer)
contributie PV De Lekruiters.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.
Tenslotte bent u zoals beschreven in het HH-reglement verplicht om zorg te dragen
voor (het afsluiten van) een eigen WA-verzekering.

Plaats:__________________________________
Datum:__________________________________

Handtekening****:

_________________________________________

**** Bij een minderjarige dient de verantwoordelijke ouder/verzorger te tekenen
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij het secretariaat:
Renate Nobel, Lekdijk West 87, 2861 ET Bergambacht (06-5791 9627) of via de email: secretariaat@delekruiters.nl
Het bestuur wenst u veel paardensportplezier toe bij onze vereniging!
Bijlage 1: Contributiestelsel, versie per 1-1-2014;
Bijlage 2: Bijlage bij het contributiestelsel, versie per 1-1-2014;
Bijlage 3: Huishoudelijk reglement, versie per 1-1-2014

