AANMELDINGSFORMULIER
Het lidmaatschap van Hippisch Hattem betekent ook een aantal verplichtingen, zoals het
bieden van hulp tijdens de evenementen, hulp bij het onderhouden van terreinen en
gebouwen, het leveren van een positieve bijdrage aan de sfeer binnen Hippisch Hattem en
het opzeggen van het lidmaatschap volgens de opzegtermijnen.
Lessen
1. Aan de lessen van Hippisch Hattem kan alleen worden deelgenomen door lessende
leden, die door de instructiecommissie in een les zijn ingedeeld.
Inentingen
2. Het paard / de pony waarmee aan de lessen wordt deelgenomen dient afdoende te
zijn ingeënt tegen influenza, dat wil zeggen dat het paard / pony de basisenting heeft
gehad en dat de enting vervolgens jaarlijks wordt herhaald. Een kopie van het
inentingsboekje wordt bij de aanmelding gevoegd.
Opzeggen lidmaatschap
3. Opzeggen van het lidmaatschap en het lidmaatschap van de KNHS kan uitsluitend
voor 1 december met een opzegtermijn van een maand.
Financiële verplichtingen
4. De financiële verplichtingen van het lidmaatschap worden gespecificeerd op de
bijlage "Lidmaatschappen en contributie" en bestaan onder andere uit:
contributie/lesgeld en de kosten die de vereniging aan de KNHS moet afdragen.
5. Het aanmelden bij Hippisch Hattem veronderstelt dat de aanmelder bekend is met
de lidmaatschapsvormen en de contributie die daarbij hoort, alsmede de
opzegtermijnen die gehanteerd worden.
Verenigingswerk
6. Tijdens activiteiten van de club wordt van ouders van jeugdleden actieve deelname
verwacht in het kader van organisatorische werkzaamheden.

Wil je onderstaand gedeelte invullen en mailen of inleveren bij de secretaris
Ondergetekende heeft goede nota genomen van het bovenstaande en meldt zichzelf of
genoemde zoon/dochter aan als (aspirant) lid van Hippisch Hattem met ingang van:
.. / .. / ….
Achternaam
Voornaam / roepnaam
Initialen
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mailadres algemene informatie
Mailadres factuur
Facturatie

Aankruisen wat van toepassing is:

1x per jaar op factuur
4x per jaar via automatisch incasso
(alleen mogelijk voor lessende- en accommodatie leden)

IBAN nummer

Lidmaatschap

Paarden
Pony’s
____________________________________

Aankruisen wat van toepassing is:

Lessend lid
Accommodatie lid (niet lessend lid)
Wedstrijd lid
____________________________________
Overige lidmaatschappen
Verenigingslid (incl. KNHS lidmaatschap)
Vrienden lid
Onderstaande alleen invullen bij eigen paard / pony

Naam paard / pony
Datum laatste inenting paard / pony
WA verzekering, polisnummer:

Ik verklaar door mijn inschrijving dat ik op de hoogte ben van en akkoord ga met de
opzegtermijnen en de verplichtingen die het lidmaatschap van Hippisch Hattem met zich
meebrengt.
Datum:

Plaats:

Handtekening:

Wat zou u / je voor de rijvereniging Hippisch Hattem kunnen en willen doen?
Naast het helpen bij het Pinksterconcours en de Molecaten Ruiterdag zijn er meerdere
activiteiten waar wij uw hulp bij kunnen gebruiken. Bovendien is het gewoon gezellig en raak
je als nieuw lid snel thuis bij Hippisch Hattem!

Graag hieronder aankruisen wat u zou kunnen en willen doen.
Kantinedienst draaien (één keer per kwartaal op maandag-, dinsdag- of donderdagavond)
Kantine schoonmaken (één keer per kwartaal)
Clubterrein bijhouden (groen snoeien, onkruid wieden, vegen ect.)
Communicatie (meehelpen nieuwbrief, website, sociale media)
Sponsoractiviteiten
Clubacties organiseren om geld te genereren
Werven nieuwe leden
Bestuursfunctie
Kascommissie (kas controle)
Kantinecommissie
Materiaalbeheer
EHBO / BHV
Anders, nl.

