TARIEVENOVERZICHT LIDMAATSCHAP/STARTPAS 2022
!!! Let op: je ontvangt 2 aparte rekeningen.
1. De rekening van kosten die onder lidmaatschap WVR/KNHS vallen ontvang je van de
WVR.
2. De rekening van kosten die onder startpas KNHS vallen ontvang je van de KNHS.

Per jaar

Vanaf
1 juli

Contributie WVR Volwassenen

€ 37,60

€ 18,80

€ 9,60

Contributie WVR Jeugd tot 18 jaar

€ 32,60

€ 16,30

€ 8,60

Contributie KNHS (jaarlijks)

€ 26,25

Gezinslidmaatschap
(aanvragen via formulier op KNHS site)

€ 78,50

Paard en Sport (2x per jaar)

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Lidmaatschap WVR/KNHS

Vanaf
1 oktober

Een gezinslidmaatschap aanvragen
Een gezinslidmaatschap kun je aanvragen via het formulier 'Aanvraag gezinslidmaatschap'
(zie KNHS site). Stuur het volledig ingevulde formulier naar servicedesk@knhs.nl.

Donateurschap WVR
Volwassenen/kinderen

Per jaar
€ 20,00

Startpas KNHS

Paard

Pony

Startpas ongelimiteerd (12 maanden geldig)

€ 120,00

€ 94,00

Startpas 1 maand

€ 50,00

€ 40,00

Startpas 1 week

€ 30,00

€ 30,00

Startpas 1 dag

€ 20,00

€ 20,00
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Startpas voor pony of paard
Er zijn startpassen voor paarden en voor pony's. Rij je op een pony, dan heb je een ponystartpas
nodig t/m het jaar waarin je 18 wordt. Daarna heb je een paardenstartpas nodig, ook als je op
een pony rijdt. De kosten voor beide startpassen staan hierboven beschreven. Let wel op, ben je
18 jaar en moet je een paardenstartpas aanvragen dan zijn de kosten dus ook hoger (ondanks
dat je officieel op een pony rijdt word je dus als paard gerekend!)

Een startpas aanvragen
Zie voor informatie op onze site onder het kopje KNHS/informatie startpas.
Om een KNHS-startpas te bestellen moet je lid zijn van de KNHS. Dat kan via een KNHSvereniging.
Je kunt een startpas bestellen via MijnKNHS.nl., of via het secretariaat van jouw vereniging.
Je hebt de keuze uit de hieronder benoemde startpassen.

Ongelimiteerde startpas
De startpas is 12 maanden geldig i.p.v. een kalenderjaar. Je bepaalt zelf per wanneer je de
startpas in wilt laten gaan.
Startpas voor 1 maand, 1 week of 1 dag
Je bepaalt zelf wanneer je de startpas in wilt laten gaan. Vanaf die dag is je startpas een
maand, week of dag geldig. Met de startpas voor 1 dag mag je, mits het reglementair is
toegestaan, meerdere keren op die dag starten (bijvoorbeeld als je meedoet aan een
dressuurwedstrijd en twee proeven wilt rijden). De startpassen voor 1 maand, 1 week of 1
dag worden niet automatisch verlengd. Je hoeft ze dus niet op te zeggen.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk/per mail voor 15 november van het
lopende kalenderjaar bij de secretaris van de vereniging te zijn gemeld. Na deze datum
blijven de kosten van het lidmaatschap (voor het komende jaar) verschuldigd.
Opzegging startpas
De ongelimiteerde startpas wordt automatisch elk jaar verlengd en blijft geldig tot opzegging.
De startpas moet bij de KNHS worden opgezegd, dit kan uiterlijk tot en met 30 november,
van het lopende jaar of 4 weken voor startdatum van de startpas anders blijven de kosten
voor het volgende jaar verschuldigd.

Laatst gewijzigd: 23-12-2021

