AANMELDINGS
FORMULIER
Wij zijn verheugd jou te mogen aanmelden als nieuw lid van PV de Kloosterruiters. Onderstaande
gegevens hebben wij nodig om jouw aanmelding te kunnen verwerken en vragen je daarom om
deze volledig ingevuld te zenden aan kloosterruiters@hotmail.com. Binnen enkele weken zullen
wij uw inschrijving middels een email bevestigen.

Ingangsdatum lidmaatschap: …………………………………..…………..……………
Data gereden proeflessen: 1e proefles: ……..….………2e proefles ……..…….………
.
Achternaam nieuw lid: ………………………………… Geb. datum: …………..……….
Voorletters: ………………………………………… Roepnaam: ………..………………
Straat + huisnummer: ………………………………………………………………………
.
Postcode + Woonplaats: ………………………………..……….…………………………
Telefoon (met toestemming ouders): ………………… Mobiel telefoon: ………………
E-mailadres nieuw lid (met toestemming ouders): ………………………….…………..

Indien jonger dan 18 jaar, gegevens ouders:
Naam + achternaam: …………….………….…………………………………………….
Straat + huisnummer: ………………………………………………………………………
.
Postcode + Woonplaats: ………………………………..……….…………………………
Telefoon: ………………..……… Mobiel telefoon: ……………………………………….
E-mailadres ouders: ………………………………………………...………………………

Nieuw lid wil zich aanmelden als *) [Papieren lid / Dressuurrijdend lid / Springend lid / allround lid]
Nieuw lid wil zich aanmelden bij *) [PC Kloosterruiters (pony’s) / RV Kloosterruiters (paarden)
Naam pony / paard*): …………………………………………………….……...…………
Schofthoogte: ……….…… Klasse dressuur: ……….…… Klasse springen: …………
*) doorhalen wat niet van toepassing is
De Kloosterruiters is een vereniging die er is voor hun leden. Omgekeerd wordt van de leden gevraagd ook hun
bijdrage te leveren. Je kan het ons makkelijker maken om het lidmaatschapsgeld te innen:
-

het tijdig betalen van de contributie en eventueel andere kosten. In januari van het lopende jaar
ontvangt u een factuur voor de contributie. De contributie kan ook dmv een machtiging automatisch
worden voldaan. Indien u hier voorkeur aan geeft, gelieve hierna uw IBAN, tenaamstelling en
handtekening voor akkoord:
IBAN………………………………………………………………………….
Tenaamstelling………………………………………………………………
Handtekening voor akkoord………………………………………………..

De algemene voorwaarden en het veiligheidsreglement die gelden voor het lidmaatschap kunt u terugvinden
op onze website: www.kloosterruiters.nl. Bij het ondertekenen van dit aanmeldformulier stemt u in met de
algemene regels en voorwaarden zoals deze vermeld staan op de website.
Wij wensen u en uw familieleden een fijne en sportieve tijd toe als lid van de Kloosterruiters!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van PV de Kloosterruiters

Voor akkoord:
Naam

……………………………………………..

Datum ……………………………………………..
Handtekening

BESTUUR
Indien jonger dan 18 jaar, ondertekening ouders:
Naam ………………………………………………..
Datum ………………………………………………
Handtekening

Voorzitter
Andre van der Weegh
06-43812332
Penningmeester
Bram Voorend
06-29421440
Secretaris
Chantal Steggink
06-55100438

TOESTEMMINGSFORMULIER
Middels dit formulier geef ik toestemming om de van mij, mijn dochter/ zoon gemaakte foto’s en video’s in
het voorlichtings-, promotie- en wervingsmateriaal van RV & PC de Kloosterruiters te mogen gebruiken.
Naam lid: ………………………………………………..
Adres: ……………………………………………….......
Postcode & woonplaats: ………………………...........
Telefoon: ………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………......
Ik geef toestemming voor het gebruik van foto’s en/of video’s:
0 op de website van de Kloosterruiters
0 op sociale media van de Kloosterruiters
0 in de krant of magazine bij een artikel of advertentie van de Kloosterruiters
0 in het foldermateriaal van de Kloosterruiters
0 in outdoor-uitingen ten behoeve van de promotie van de Kloosterruiters
Plaats, datum: ………………………………………………..
Handtekening: ………………………………………………..
(Indien u geen toestemming geeft, dit graag vermelden op het formulier.)
Het getekende formulier mag u bij het bestuur afgeven of mailen naar: kloosterruiters@hotmail.com

