
Type lidmaatschap Factuur Datum 
factuur Betreft 

Opbouw factuurbedrag
Te betalen vóór Contributie 

Rijvereniging 
Hippisch Hattem 

Afdracht 
bond 

(KNHS)* 
(A) 
Lessende leden (zowel 
Paarden als Pony’s) 

½ jaar contributie vereniging +
1 jaar lidmaatschap KNHS 

1 april
van elk jaar 

Lidmaatschap rijvereniging 
t.b.v. Outdoor seizoen + 
Bondscontributie KNHS 

€ 100,00** € 21,75 -
Basiscontributie 

1 mei
van het jaar van de factuur 
 

½ jaar contributie vereniging 1 oktober
van elk jaar 

Lidmaatschap rijvereniging 
t.b.v. Indoor seizoen 

€ 100,00** 1 november 
van het jaar van de factuur 
 

(B) 
Buddy leden (= niet 
lessend lid, gekoppeld aan 
lid met lidmaatschap 
type A of C) 

Contributie, conform 
aanvraag: (min. 4, max. 12 
mnd.) 

Bij aanmelding 
(vooruit betaling) 

Lidmaatschap rijvereniging 
t.b.v. volledige periode 
buddy lidmaatschap + 
Bondscontributie KNHS 

€ 12,50 per maand € 21,75 -
Basiscontributie 

1 maand ná factuurdatum 

(C) 
Niet-lessende 
Accommodatie leden 
(zowel Paarden als 
Pony’s) 

½ jaar contributie vereniging +
1 jaar lidmaatschap KNHS 

1 april
van elk jaar 

Lidmaatschap rijvereniging 
t.b.v. Outdoor seizoen + 
Bondscontributie KNHS 

€ 90,00 € 21,75 -
Basiscontributie 

1 mei
van het jaar van de factuur 
 

½ jaar contributie vereniging 1 oktober
van elk jaar 

Lidmaatschap rijvereniging 
t.b.v. Indoor seizoen 

€ 90,00 1 november 
van het jaar van de factuur 
 

(D) 
Vereniging leden 
(niet-rijdende leden) 

1 jaar contributie vereniging +
1 jaar lidmaatschap KNHS 

1 april
van elk jaar 

Lidmaatschap rijvereniging + 
Bondscontributie KNHS 

€ 37,50 € 21,75 -
Basiscontributie 

1 mei
van het jaar van de factuur 
 

(E) 
Vrienden leden 

1 jaar participatie vereniging 1 april
van elk jaar 

Participatie rijvereniging € 30,00 1 mei
van het jaar van de factuur 
 

(F) 
Aspirant Ponylid*** 

1 (één) maand aspirant lid Na afloop v/d 
proefperiode 

Aspirant lidmaatschap 
rijvereniging 

€ 17,50 1 maand ná factuurdatum 

Nieuwe leden Kosten tot reguliere 
facturatiedatum 

Bij aanmelding Lidmaatschap of Participatie 
rijvereniging + (evt.) kosten 
KNHS 

€ 15,00 p/m
   (lessend én niet-lessend lid) 
€   2,50 p/m 
   (vriendenlid) 

€ 21,75 -
Basiscontributie 

1 maand ná factuurdatum 

*     Zie voor actuele prijsniveau KNHS ‘www.knhs.nl’ 
**   Lessende leden (A): 2e gezinslid: € 90,00, 3e en volgende gezinslid: € 80,00. Lessende leden (A) bij de paarden kunnen voor € 100,00 (per jaar) een extra les ‘bijkopen’
*** Maximale duur aspirant lidmaatschap ponyruiter is 1 maand

Versie: januari 2018. Y.S.M. de Vries, penningmeester Rijvereniging Hippisch Hattem 

 


