
Inschrijfformulier De Schaapskooiruiters.     
 
Algemene informatie.  
Naam + voorletters …………….………………………………………………………………………   
Roepnaam   …………………………….……………………………………………………………....…   
Straat en huisnummer…………………………………………………………………………………   
Postcode.……………………………………………….…………………………………………......……   
Woonplaats……………………………………………………..……………………………………....…   
Telefoonnummer……………………………………………………….…………………………….…  
E-mail adres…………………………………………………………………….………………….....……  
Geboortedatum………………………………………………………………………………………..…  
Inschrijfdatum…………………………………………………………………………………..……...…   
Eerder/tevens lid van LR/PC………………………………………te:……………………………  
Persoonsnummer:………………………………………………………………………..………….…   
Pony-/paarden lid (doorhalen wat niet van toepassing is)  
 

 Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden gedeeld met de KNHS als sportbond en mijn 
contactgegevens alleen door de vereniging en de KNHS worden gebruikt om te informeren. 
Bij het beëindigen van mijn lidmaatschap behoudt de vereniging mijn gegevens niet langer 
dan strikt noodzakelijk en dit betekend een max van 1 jaar. 

 
Elk eerste gezinslid ontvangt de Paard & Sport vanuit de KNHS.    
 
De contributie voor de paardenleden bedraagt € 65,- per kwartaal, voor de  ponyleden bedraagt de 
contributie € 55,- per kwartaal. De basisafdracht aan de  KNHS bedraagt € 21,75 per jaar.   
De administratiekosten bedragen eenmalig € 25.- per nieuw lidmaatschap.   
Daarnaast is het mogelijk om een sleutel van de binnenbak te huren voor € 75,- per  jaar.    
 
Vrijwilligerswerk.  
Binnen onze vereniging worden er jaarlijks diverse wedstrijden georganiseerd. Echter  zijn hiervoor 
vele vrijwilligers nodig om deze te kunnen organiseren. Het  vrijwilligerswerk heeft binnen de 
vereniging dan ook een verplicht karakter  gekregen, aangezien men wel graag de wedstrijden wil 
behouden bij de vereniging.  Er wordt per half jaar een rooster gemaakt waarop de leden worden 
ingedeeld voor  kantinewerk en helpen bij activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.  
Per e-mail zult u meer informatie krijgen over de gang van zaken van het  vrijwilligerswerk.    
 
Startpas aanvraag.  
Dit kan men zelf doen via www.mijnknhs.nl . Mocht dit niet lukken dan kunnen de volgende 
gegevens worden doorgegeven aan Hendrieke Jonkers, schaapskooiruiters@outlook.com of worden 
opgestuurd naar Rooboerskamp 56, 8181 TR Heerde.   
Naam paard/pony  ……………………………………………………………………..............…   
Transpondernummer………………………………………………………………..............……    
 
Wanneer het paard / de pony nog niet geregistreerd staat bij de KNHS dienen de  volgende pagina’s 
uit het paspoort te worden gekopieerd; blz. 1, 2, 3, 4 en 6. (Ook  de blz. waarop staat vermeld hoe 
groot de pony is gemeten)            
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Doorlopende machtiging.         
 
Ondergetekende…………………………………………………………………………………............……    
Achternaam + voorletters……….…………………………………………………………………...........    
Adres :………………………….………………………………………………………………….................……    
Postcode + woonplaats.………………………………………………………………………..........………    
Bank- / postbanknummer….……………………………………………………………………….........…    
Datum ……….………………………………………………………………………………….................………    
 
 
 
 
Handtekening …………………………………………………………………………………………   
(indien jonger dan 18 jaar, handtekening ouder / verzorger)    
 
Machtigt hierbij L.R. & P.C. De Schaapskooiruiters om per kwartaal de verschuldigde  contributie en  
sleutelgelden van mijn rekening af te schrijven.    
Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot  terugboeking bij 
de bank worden ingediend.  Rabobank: NL64RABO0326512349 
 
Penningmeester: 
Willem Jonker 
Vosbergerweg 37 
8181 JK Heerde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


