
S.v.p. volledig ingevuld afgeven op bovenstaand adres of via de website het formulier invullen en per e-mail 

verzenden. 

AANMELDINGFORMULIER NIEUWE LEDEN  2018. 
Gegevens nieuw lid: 

Voor- en achternaam :________________________________ 

Geboortedatum :________________________________ 

Adres :________________________________ 

Postcode/woonplaats :________________________________ 

Telefoon thuis / mobiel :________________________________ 

Telefoon ouders (ponyclub)  :________________________________ 

E-mail adres :________________________________ 

Wordt lid van *□Menvereniging  □Rijvereniging     □ Ponyclub         *Aankruisen /invullen wat van toepassing is

□Lessend lid □Niet lessend lid □Wedstrijdruiter*

Al lid van KNHS? Zo ja, dan KNHS lidmaatschap nummer :…………………………………. 

Afgemeld bij oude vereniging per welke datum?  :……………………………… 

Gebruik manege vrije uren  □Ja   □ Nee  Eigen paard/pony          □Ja   □Nee**

Indien Nee**, naam eigenaar:………………………………………………………………. 

Geslacht paard/pony: □Merrie □Ruin □ Hengst    Nieuwsbrief ontvangen □Ja □ Nee 

Voor het gebruik maken van de manege in de vrije uren kan het lid een sleutel krijgen, waarvoor  

sleutelgeld betaald wordt, zie ook informatie op de website www.grootveldruiters.nl. 

PSV de Grootveldruiters of Stichting Ruitersport Dalen kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, 

in welke vorm dan ook. Door ondertekening van dit formulier, verplicht het lid zich tot betaling van contributie. Alsmede 

tot het naleven van de verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt, zoals vermeld staat in het algemeen 

reglement van de vereniging. Tevens verklaart hij/zij op de hoogte te zijn van het geldende reglement. 

Lidmaatschap gaat in per : --/--/2018        Naam / Handtekening ( bij minderjarig zijn ouder/verzorger) 

Datum ingevuld:       --/--/----         _____________________________________________ 

PSV de Grootveldruiters 

Ledenadministratie, Noordwijk 51A, Dalen 

s.v.p. in de bovenste lade kantine keuken of 

per e-mail verzenden naar: 

info@grootveldruiters.nl
(zie website Grootveldruiters 

voor het  online formulier) 

http://www.grootveldruiters.nl/
Repro
Getypte tekst

Repro
Getypte tekst



S.v.p. volledig ingevuld afgeven op bovenstaand adres of via de website het formulier invullen en per e-mail 

verzenden. 

 Automatisch betalen 

Hierbij machtigt ondergetekende PSV Grootveldruiters om gefactureerde of anderszins schriftelijk in 

rekening gebrachte bedragen direct af te schrijven van: 

Rekeningnummer:  _______________________________ 

Ten name van: _______________________________ 

Naam: _______________________________ 

Geboortedatum: _______________________________ 

Adres: _______________________________ 

Postcode /  Plaats: _______________________________ 

• Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

• Het is ondergetekende bekend dat het afgeschreven bedrag binnen de gestelde termijn gestorneerd

kan worden.

• PSV de Grootveldruiters verklaart direct na ontvangst van een schriftelijk en ondertekend verzoek

van ondergetekende geen gebruik meer te maken van deze machtiging.

Datum: ___________________________ 

Handtekening : ___________________________ 




