Bijlage “Aanvullingen op het contributiestelsel m.i.v. 1 januari 2014”
1. Een persoon is lid van de vereniging, niet zijn of haar paard of pony. Het is derhalve ook niet
mogelijk om per paard of pony meerdere personen lid te laten zijn voor de prijs van 1
lidmaatschap, bijvoorbeeld door ‘om beurten’ gebruik te maken van de les;
2. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd a.d.h.v. de door de KNHS verstrekte gegevens;
3. De betaling van het verschuldigde contributiegeld geschiet d.m.v. automatische incasso;
4. 1e incasso eind januari: helft verenigingscontributie inclusief alle KNHS afdrachten voor het
hele jaar en evt. de afkoop (boete) van de klusdiensten die het kalenderjaar ervoor niet zijn
volbracht;
5. De KNHS afdrachten worden door De Lekruiters voor het gehele jaar gedaan, hiervoor
kunnen wij geen restitutie verlenen indien men voor de 2 e helft van het jaar zijn
lidmaatschap opzegt;
6. 2e incasso eind juli: 2e helft van de verenigingscontributie;
7. Het lidmaatschap is 2 x per jaar op te zeggen: vóór 1 juni om per 1 juli het lidmaatschap te
beëindigen, of vóór 1 november om per 1 januari van het volgende jaar het lidmaatschap te
beëindigen;
8. Indien men gedurende het jaar lid wordt, worden alle KNHS afdrachten geheel in rekening
gebracht en de verenigingscontributie naar rato over het resterende aantal maanden;
9. Dit geldt eveneens indien men een extra les wil gaan volgen of men zijn lidmaatschap wil
‘upgraden’, bijvoorbeeld van recreatielid naar lesrijdend lid. Het extra verschuldigde bedrag
aan de vereniging wordt naar rato berekend over het resterende aantal maanden voor dat
kalenderjaar. De KNHS afdracht dient echter in zijn geheel betaald te worden ;
10. Het gedurende het jaar wijzigen van het lidmaatschap naar een goedkoper lidmaatschap
en/of het beëindigen van de deelname aan de lessen kan alleen vóór de 2 bovengenoemde
data, te weten 1 juni en 1 november. Tussentijds is dat niet mogelijk en zal er geen restitutie
plaatsvinden van het reeds betaalde contributiegeld;
11. Opzegging / wijziging van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden door dit schriftelijk
(per mail of per brief) te melden bij het secretariaat;
12. Iedereen die gebruik maakt van de accommodatie van ‘De Lekruiters’ d.m.v. recreatief
gebruik en /of deelname aan de lessen is verplicht 2 x per jaar een klusdienst te volbrengen.
De uitnodiging hiervoor ontvangt men van het bestuur en in overleg kan gekeken worden
naar een alternatieve datum.
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Deze klusdiensten kunnen afgekocht worden door een betaling van € 20,- per keer. Ook
indien men niet op komt dagen zonder afmelding zal dit bedrag in rekening gebracht
worden;
13. Het klussen van leden t/m 13 jaar dient onder begeleiding van een ouder (of door de ouder)
te geschieden, vanaf 14 jaar dient men de klusdienst zelf(standig) te volbrengen;
14. De Bonfiredressuurles en de Okidokispringles zijn bedoeld voor beginnende ponykinderen
die nog niet officieel gestart zijn op wedstrijden. De overgang naar de ‘gevorderde’ dressuuren springlessen geschiedt in overleg met instructie. Het besluit van instructie i.s.m. het
bestuur is daarbij doorslaggevend;
15. Van de Okidokispringles kan alleen gebruik gemaakt worden door kinderen die ook in de
Bonfiredressuurles meerijden. Dit in verband met de noodzaak om de dressuurbasis onder
de knie te hebben voor de veiligheid van ruiter en pony;
16. Voordat men besluit lid te worden mag men 2 x aan de les deelnemen bij wijze van proef.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Na deze 2 lessen dient men bij het bestuur aan te geven
of men daadwerkelijk lid wil worden, waarna men de factuur ontvangt;
17. Het is per combinatie 1 x in de 2 jaar mogelijk om van deze proeflessen gebruik te maken;
18. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij minder dan (basis) 3 deelnemers aan een les,
deze (tijdelijk) op te schorten;

Deze bijlage hoort bij het document “Contributie PSV ‘De Lekruiters’ m.i.v. 1-1-2014”
Opgesteld voorjaar 2013 en goedgekeurd tijdens de ALV d.d. 30 mei 2013 te Lekkerkerk
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