INFORMATIE LIDMAATSCHAP
De PaardenSportVereniging (PSV) WeesperVechtRuiters (WVR) is
aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) en is bedoeld voor ruiters en
amazones die een eigen paard of pony tot hun beschikking hebben en willen deelnemen aan wedstrijden
die onder verantwoordelijkheid van de KNHS vallen.
Om te kunnen starten op officiële KNHS wedstrijden moet de ruiter of amazone lid zijn van een bij de KNHS
aangesloten rijvereniging en in het bezit zijn van een startpas*.
Leden van de WVR kunnen starten met een paard of pony bij officiële KNHS wedstrijden door het hele land.
* Uitzondering voor de klasse BB, deze kan verreden worden zonder startpas.
Interesse in een lidmaatschap van de PaardenSportVereniging WeesperVechtRuiters?
Lid worden gaat heel gemakkelijk. Zie hieronder (pagina 2 en 3 van dit document) ons aanmeldingsformulier
lidmaatschap. Vul deze in en mail het naar het WVR secretariaat.
Het lidmaatschap van de vereniging gaat per kalenderjaar.
Zo spoedig mogelijk, na het indienen van het aanmeldingsformulier, zal het secretariaat je aanmelden bij de
KNHS.
Nadat het secretariaat je heeft aangemeld bij de KNHS ontvang je van de KNHS een welkomstmail met
daarin je eigen persoonsnummer. Met dit persoonsnummer kun je een account aanmaken bij de KNHS en
heel eenvoudig zelf een startpas aanvragen via ‘Mijn KNHS’ (www.knhs.nl). Mocht dit problemen geven dan
kunnen wij als secretariaat of de KNHS je daarbij helpen. Alle formulieren kun je vinden op deze site onder
kopje Lidmaatschap.
Wat betreft alle kosten, het tarievenoverzicht kun je vinden op onze hoofdpagina.
Je ontvangt jaarlijks van de WVR een factuur voor het WVR lidmaatschap en KNHS afdracht (is inclusief
tijdschrift Paard & Sport).
Vanuit de KNHS ontvang je jaarlijks de rekening van de startpas.
De KNHS geeft per discipline een nieuwsbrief uit. Hiervoor kun je via ‘Mijn KNHS’ je aanmelden.
Alle WVR leden ontvangen 1x per 2 maanden onze eigen WVR nieuwsbrief zodat je op de hoogte wordt
gehouden van alles binnen de vereniging.
Overstappen van vereniging
Voor leden die willen overstappen van vereniging en daarbij hun startpas willen meenemen heeft de KNHS
een overstapservice opgezet. Jij kan dit zelf in orde maken. Op www.knhs.nl staat het ´overstapformulier´.
Vul dit formulier volledig in, dan wordt het nieuwe verenigingslidmaatschap aangemaakt en ook de startpas
wordt dan meeverhuisd. Beide verenigingen zullen dan door de KNHS per mail worden geïnformeerd.
Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient altijd, doormiddel van het invullen van het formulier opzegging
lidmaatschap (te vinden onder het kopje Lidmaatschap), voor 15 november van het lopende kalenderjaar
bij het secretariaat te zijn gemeld. Zo niet, dan blijven de kosten van het lidmaatschap (voor het volgend
jaar) te allen tijde verschuldigd.

FORMULIER AANVRAAG LIDMAATSCHAP
PaardenSportVereniging WEESPERVECHTRUITERS (WVR) LR en PC

De WVR is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS)
Hierbij geef ik mij op als lid van de PSV WeesperVechtRuiters
Indien je al bekend bent bij de KNHS:
Persoonsnummer KNHS: …………………………………..
Naam Paard/ Pony: ………………………………………….
Combinatienummer: ………………………………………...
Naam: ……………………………….……….. Voorletters:…………………… M / V
Roepnaam:………………………………………………….
Adres:……………………………………………………….
Postcode en Woonplaats: …………………………………………………
Telefoon: ………………………………………Mobiel: ….............................................
Geboortedatum:………………………………
E-mailadres: …………………………………………………
Ga je starten op een pony of een paard ? *: …………………………………….
* Hiervan is afhankelijk of je bij de ponyclub (PC) of landelijke rijvereniging ( LR ) wordt aangemeld.
Ingangsdatum:….……………………………..
* Uw gegevens zullen worden gebruikt voor noodzakelijke administratieve doeleinde voor de vereniging en de KNHS.
Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk voor 15 november van het lopende jaar,
anders blijven de lidmaatschap kosten van KNHS en vereniging voor het volgende jaar verschuldigd.
Dit kan d.m.v. het formulier Opzegging lidmaatschap te vinden op onze site en deze te mailen aan het
secretariaat van PSV WeesperVechtRuiters:d.droog4@chello.nl
Ik ga akkoord met de regelgeving en statuten van de KNHS, deze zijn te vinden op www.knhs.nl of zijn schriftelijk
(tegen betaling) aan te vragen bij de KNHS.
Ik ga akkoord met de statuten en het Huishoudelijk Reglement van PSV WeesperVechtRuiters.
Deze zijn te vinden op www.weespervechtruiters.nl

Naam:
Handtekening:………………………………….. Datum…………………….Plaats …………………………..

Naam Ouder /Voogt (bij leden beneden 18 jaar): ………………………………………………. .…
Handtekening Ouder (bij leden beneden 18 jaar):……………………………………………..

Secretariaat:
Dominique Droog
Jan Campertplein 37
1382 SV Weesp
Tel : 06-24925204
d.droog4@chello.nl

Wedstrijdsecretariaat:
Louke Volder
Raadhuisstraat 24
1393 NW Nigtevecht
Tel :06-30245488
weespervechtruiters@hotmail.com

TOESTEMMINGSFORMULIER PSV WEESPERVECHTRUITERS
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we wedstrijduitslagen en soms foto’s
en filmpjes van u op de website van PSV WeesperVechtRuiters, Nieuwsbrief en/of op de Facebookpagina
van PSV WeesperVechtRuiters plaatsen.
Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ……………………………………………… (naam)
PSV WeesperVechtRuiters toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:


Mijn mailadres te gebruiken voor toesturen van: de nieuwsbrief van PSV WeesperVechtRuiters of
belangrijke informatie vanuit de KNHS en/of Regio Utrecht.



Het doorsturen van activiteiten van derden op paardensport gerelateerd gebied
(denkende aan bijv. clinic / demonstraties).



Publiceren van bijv. foto’s en/of filmpjes van mij (betreffende PSV WeesperVechtRuiters en/of KNHS
activiteiten) op de website van PSV WeesperVechtRuiters en /of op de Facebookpagina van PSV
WeesperVechtRuiters.



Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie
of bijzondere gebeurtenis.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven afgevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Naam:……………………………………………………….
Geboortedatum: …………………………………………..
Handtekening:……………………………………………..
Datum………………………………………………………

Plaats …………………………………………...

Naam Ouder /Voogt (bij leden beneden 18 jaar): ………………………………………………. .…
Handtekening Ouder (bij leden beneden 18 jaar):…………………………………………………...

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 18 jaar dient deze verklaring
door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Laatst gewijzigd: 31-3-2019

