
 L.R. & P.C. Isidorusruiters  

 
 
Registratieformulier 
 
Door middel van het invullen en ondertekenen van de laatste pagina van dit formulier wordt u lid van de LR & PC Isidorusruiters. 
U kunt kiezen tussen verschillende lidmaatschappen: 
 

1. Rijdend lid. Dit houdt in dat u gebruik kunt maken van alle faciliteiten welke wij als vereniging aanbieden zoals lessen, 
terreingebruik, wedstrijden. De contributie hiervoor bedraagt in 2021 € 190,- per jaar. De contributie wordt jaarlijks 
geindexeerd. 

2. Papieren lid. Dit houdt in dat u vooral lid bent omdat u een actieve startpas wilt, maar geen gebruik wilt maken van de 
lessen. Wel kunt u gebruik maken van het terrein en deelnemen aan de wedstrijden. De contributie hiervoor bedraagt 
in 2021 € 112,- per jaar.  

3. Niet actief rijdend lid. Dit houdt in dat u geen gebruik maakt van de lessen. U kunt deelnemen aan de onderlinge 
wedstrijden en bixie/impulswedstrijden. Met dit lidmaatschap kunt u geen startpas aanvragen. De contributie hiervoor 
bedraagt € 30,- per jaar. 

4. Steunend lid. U steunt de vereniging zonder dat u gebruik kunt maken van de verschillende faciliteiten. De contributie 
hiervoor bedraagt € 15,- per jaar. Bij dit lidmaatschap heeft u niet de verplichting te helpen bij de verschillende 
evenementen.  

 
De contributie kan zowel via overschrijving of machtiging (hiervoor tekent u een machtiging van de bank) voldaan worden. Voor 
de lidmaatschappen 1 en 2 wordt per kwartaal een rekening verzonden. Voor de lidmaatschappen 3 en 4 wordt jaarlijks een 
rekening verzonden. Voor de lidmaatschappen 1,2 en 3 wordt de contributie jaarlijks geïndexeerd.  
 

• Ieder lid mag met 1 pony of paard op de les komen. Op de maandag- en dinsdagavond zijn de lessen voor de paarden 
en de pony’s. Tijdens de lessen is het verplicht een goedgekeurde cap te dragen. Het dragen van een bodyprotector 
wordt aanbevolen.  

• Het paard of de pony dient voorzien te zijn van een chip en geldig paspoort.  

• Alle paarden en pony’s dienen jaarlijks gevaccineerd te worden tegen influenza.  

• Alle leden zijn verzekerd tijdens activiteiten georganiseerd door de Isidorusruiters middels een WA-verzekering. 
Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de leden ook lid worden van de KNHS, de overkoepelende organisatie.  

• Gedurende het jaar organiseren wij diverse evenementen. Wij verwachten van onze leden dat zij hierbij circa 5 keer 
helpen. Je kunt je hiervoor in het voorjaar zelf opgeven na een emailbericht van Ernie Vennevertloo degene die het 
indelen van de hulpen coördineert. Geef je jezelf niet op dan word je door haar ingedeeld op de nog te vergeven 
plekken. Niet op komen dagen betekent een boete! Je dient te allen tijde zelf vervanging te regelen.  

• Ieder lid dient ervoor te zorgen dat zijn/haar paard/pony WA verzekerd is.  

• Afmelden of wijzigen van het lidmaatschap kan per kwartaal, uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe 
kwartaal.  

• LR & PC Isidorusruiters houdt zich aan de privacy policy zoals deze is geplaatst op de website van onze vereniging 
www.isidorusruiters.nl 

• De gegevens van het registratieformulier worden gebruikt voor de volgende doeleinden; facturatie; financiële 
administratie; ledenadministratie; oud-ledenadministratie; informatievoorziening; mailing (clubaangelegenheden, 
wedstrijdaangelegenheden of hieraan gelieerd). 

• Tijdens lessen en evenementen kunnen foto’s worden genomen welke wij kunnen plaatsen op onze website of andere 
sociale media. Indien u hiertoe bezwaar heeft dient u dit via dit formulier expliciet kenbaar te maken.  

• Bij het onderteken van het registratieformulier tekent u ook een geheimhoudingsverklaring, zoals vanaf 25 mei 2018 
verplicht is volgens de Europese Privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

• Het formulier dient ingevuld opgestuurd worden naar onderstaand adres: 
LR & PC Isidorusruiters 
T.a.v. Leanne Vreman 
Richterstraat 40a 
7482 ZW  Haaksbergen 
Of inscannen en mailen naar penningmeester@isidorusruiters.nl   
 

 

 
  

http://www.isidorusruiters.nl/
mailto:penningmeester@isidorusruiters.nl
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Voornaam:   ________________________________________________________ 
 
Tussenvoegsel:   ________________________________________________________ 
 
Achternaam:   ________________________________________________________ 
 
Adres:    ________________________________________________________ 
 
Postcode + Woonplaats: ________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer:  ________________________________________________________ 
 
Mobiel nummer:  ________________________________________________________ 
 
Mobiel nummer ouder: ________________________________________________________ 
 
E-mailadres:   ________________________________________________________ 
 
E-mailadres ouder:  ________________________________________________________ 
 
Geboortedatum:  ________________________________________________________ 
 
Soort lidmaatschap:  ________________________________________________________ 
 
Eventuele opmerkingen: ________________________________________________________ 
   
Geheimhoudingsverklaring: 

Als vrijwilliger ben ik werkzaam bij L.R. & P.C. Isidorusruiters. Ik verklaar hierbij dat ik geheimhouding in acht zal 

nemen over alles wat ik over de organisatie en de cliënten/klanten/leveranciers/overige relaties te weten ben 

gekomen waarvan ik als vrijwilliger het vertrouwelijke ken of kan vermoeden. 

Bij deze verklaar ik akkoord te zijn met bovenstaande en de algemene voorwaarden en informatie op pagina 1 en 2. 
 
Datum:    ________________________________________________________ 
 
Naam:    ________________________________________________________ 
 
 
Handtekening:   ________________________________________________________ 
 
 
 
Naam ouder/verzorger: ________________________________________________________ 
 
 
Handtekening:   ________________________________________________________ 
 
 

• Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke 

toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 


