
LIDMAATSCHAP HIPPISCH HATTEM 
 

 
LIDMAATSCHAPSVORM 

 
BETREFT 
 

 
KOSTEN 

 
OPZEGGEN 
 

VOLLEDIG LIDMAATSCHAP 
 
(Lessend lid bij zowel 
 
pony’s als paarden) 
 
 

 Gebruik accommodatie 

 Meerijden 1 les p/w 

 Vrijwilligerstaken 

 Toegang tot alle activiteiten en 
(onderlinge) wedstrijden. 

 Stemrecht 
 

 
4 Proeflessen mogelijk voor € 17,50. 
Na 4 weken gaat het lidmaatschap in 
en wordt de ruiter aangemeld bij de 
KNHS, tenzij de ruiter na de 4e les 
meteen afmeldt bij de secretaris. 
 

€  100, 00 per half jaar. 
 
€     21,75 KNHS basiscontributie 
 
 
Betalen 2 x per jaar 

- Voor 1 april 
- Voor 1 november 

Volgens factuur. 
 
 

Per kwartaal: 
 

- Voor 1 januari 
- Voor 1 april 
- Voor 1 juli 
- Voor 1 oktober 

 
Het lidmaatschap van de KNHS loopt 
van 1 januari t/m 31 december. 

ACCOMMODATIE 
LIDMAATSCHAP 
 
(Rijdende leden die niet 
meerijden in de les, maar 
wel de acommodatie 
mogen gebruiken, zowel 
pony’s als paarden) 
 
 

 Gebruik accommodatie 

 Vrijwilligerstaken 

 Toegang tot bijna alle 
activiteiten 

 Geen FNRS wedstrijden 

 Stemrecht 

€  90,00 per half jaar 
 
€   21,75 KNHS basiscontributie 
 
 
Betalen 2 x per jaar 

- Voor 1 april 
- Voor 1 november 

Volgens factuur. 
 
 
 
 

Per kwartaal: 
 

- Voor 1 januari 
- Voor 1 april 
- Voor 1 juli 
- Voor 1 oktober 

 
Het lidmaatschap van de KNHS loopt 
van 1 januari t/m 31 december. 



VERENIGINGSLEDEN 
 
(Niet rijdende leden) 

 Toegang tot alle activiteiten 
als toeschouwer. 

 Toegang tot Nieuwjaarsborrel, 
ledenvergadering, workshops 
enzovoorts. 

 Stemrecht 

€  37,50 per jaar 
€  21,75 KNHS 
 
Betalen 1 x per jaar 
Voor 1 april 
 
 

Voor 1 januari. 
 
Het lidmaatschap van de KNHS loopt 
van 1 januari t/m 31 december. 

VRIENDENLEDEN  Als toeschouwer toegang tot 
activiteiten 

 Nieuwjaarsborrel 

€ 30,-   
Betalen 1 x per jaar   
Voor 1 april 
 

Voor 1 januari. 

Aanvullende 
mogelijkheden: 
 
Buddy lidmaatschap 
 
 
 
 
 
Paarden: extra les bijkopen 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Tijdelijk rijden op het paard 
van een lessend lid terwijl je 
zelf geen lid bent 
 

 
 

 Dus 2x per week les (bv de 
springles bijkopen) 

 
 
 
€ 12,50 per maand 
€  21,75 KNHS per jaar 
 
 
 
 
€  50,- per seizoen, dus voor het hele 
indoor of het hele outdoorseizoen. 
 
 

 
 
 
Na facturatie penningmeester 
 
 
 
 
 
Voor 1 april of 1 oktober, dus voor 
aanvang van het nieuwe seizoen. 

 
KNHS lidmaatschap: zie voor actuele prijsniveau www.knhs.nl 
 
Korting gezin: rijdende leden: 3e gezinslid € 10,- korting per half jaar, indien elk gezinslid lessend lid is. 
 
 

 

http://www.knhs.nl/

