
 

   Inschrijfformulier  

DE SCHAAPSKOOIRUITERS 
 

Algemene informatie 
Naam + voorletters:  ……………………………………………………………………………. 
Roepnaam:   …………………………………………………………………………… 
Geboortedatum:  …………………………………………………………………………… 
 
Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………… 
Postcode:   …………………………………………………………………………… 
Woonplaats:   …………………………………………………………………………… 
 
(Mobiel) Telefoonnummer: …………………………………………………………………………… 
E-mailadres:   …………………………………………………………………………… 
 
Inschrijfdatum:  …………………………………………………………………………… 
Eerder / tevens lid van PV/PC:   …………………………………………………. te: ……………… 
Eventueel persoonsnr. KNHS: …………………………………………………………………………. 
 
Huur sleutel binnenbak: gewenst / niet-gewenst (a.u.b. doorhalen van niet van toepassing is) 
Lidmaatschap:   pony’s / paarden       (a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is)  
 
 Hierbij ga ik akkoord dat mijn gegevens worden gedeeld met de KNHS als sportbond 

en mijn contactgegevens alleen door de vereniging De Schaapskooiruiters en de NHS 
worden gebruikt om mij te informeren over ter zake doende onderwerpen. Bij het 
beëindigen van mijn lidmaatschap bij De Schaapskooiruiters, behoudt de vereniging 
mijn gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is met een maximum van 1 jaar.  

 
Elke eerste gezinslid ontvangt Paard & Sport vanuit de KNHS. 
 
 
Contributie en afdracht KNHS 
Paarden:     € 65,-  per kwartaal 
Pony’s:      € 55,-  per kwartaal 
Kleuterleden (tot 6e verjaardag)  € 55,-  per kwartaal (wel ‘kabouter’ les) 
Kleuterleden (tot 6e verjaardag)  € 12,50 per kwartaal (geen les) 
Basisafdracht KNHS:    € 25,75 per jaar 
 
Overige kosten 
Huur sleutelgeld (t.b.v. toegang tot de binnenbak)  € 75,-  per jaar  
 
Vrijwilligerswerk 
Een vereniging kan niet fungeren zonder vrijwilligers; het bestuur kan niet alles alleen doen en als je 
kiest om in verenigingsverband paard- en/of pony te rijden, dan neemt dat ook bepaalde 
verplichtingen met zich mee. Gezien de ervaringen die het bestuur heeft opgedaan met het vragen 
van vrijwilligers om te helpen met diverse activiteiten, is er het besluit genomen om een aantal 
werkzaamheden op en rondom wedstrijden en andere activiteiten die door de club worden 
georganiseerd, als verplichting op te nemen bij het lidmaatschap.  
 



 
 
Dit betekent dat er door ieder lid of ouder van een ponylid, minstens vier keer per jaar een beroep 
kan worden gedaan om minimaal 1 dag of dagdeel te helpen bij een wedstrijd of activiteit. Hiervoor 
wordt een indeling gemaakt door het bestuur. Voorkeuren kunnen worden gemeld via e-mailadres 
schaapskooiruiters@outlook.com. Er zal hier zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.  
Bij afwezigheid wordt er van uitgegaan dat men een vervanger regelt. Zo niet, dan krijgt het 
betrokken lid of pony-ouder hiervoor een rekening toegestuurd van € 25,- voor de eerste 
gebeurtenis en € 40,- voor de tweede gebeurtenis per jaar. 
 
 
 
 
Doorlopende machtiging 
 
Ondergetekende (achternaam en voorletters): ……………………………………………………………………… 
 
Straat en huisnummer: .…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
IBAN nummer: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Handtekening: ………………………………………………… Datum:  ………………………………………. 
(indien jonger dan 18 jaar, handtekening van ouder / verzorger) 
 
Machtigt hierbij PV & PC De Schaapskooiruiters om de verschuldigde contributie per 
kwartaal en de jaarlijkse KNHS-kosten (in januari), alsmede de overige kosten als sleutelgeld 
(indien gewenst) van mijn rekening af te schrijven.  
 
IBAN banknummer De Schaapskooiruiters: Rabobank: NL64RABO0326512349 
 
 
 
 
Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier digitaal sturen naar: 
schaapskooiruiters@outlook.com 
 
Of per post sturen naar:  
RV & PC De Schaapskooiruiters 
p/a Rooboerskamp 56 
8181 TR Heerde 
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