
Aanmeldingsformulier 
Lidmaatschap RV Paardenvreugd 

 
 

Om lid te worden van RV Paardenvreugd (KNHS rijvereniging) 

kan je dit inschrijfformulier invullen en daarna bewaren op je computer. 

Je kunt nu het bewaarde formulier als bijlage mailen naar het secretariaat 

van RV Paardenvreugd, secretariaatrvpaardenvreugd@gmail.com 

 
Tarief Lidmaatschap 

Het tarief van het lidmaatschap bestaat uit een bijdrage voor RV Paardenvreugd en een bijdrage voor de KNHS. 

Bijdrage RV Paardenvreugd 

De bijdrage van RV Paardenvreugd is deels opgebouwd uit de kosten van het lidmaatschap en eenmalige entreekosten, 

die enkel gelden bij een nieuw lid. 

• Entreekosten (eenmalig alleen voor nieuwe leden) RV Paardenvreugd 9,25 Euro 

• Lidmaatschap RVPaardenvreugd per jaar 27,50 Euro 

Indicatie bijdrage KNHS 

De KNHS berekent haar tarieven op basis van beschikbare feiten die invloed hebben op deze tarieven, zoals aantal 

gezinsleden die lid zijn. Hierdoor kan RV Paardenvreugd vooraf niet de exacte kosten bepalen. Bekijk hier de tarieven van 

de KNHS. 

 

 

Voor- en achternaam 

Geboortedatum: 

Straat + huisnummer: 

Woonplaats: 

Telefoonr. 

Ingangsdatum 

Ben je jonger dan 16 jaar? 

Voorletters 

 
Postcode 

E-mailadres 

Persoonsnr. KNHS (indien bekend) 

Lidmaatschap voor? 

 
Vrouw Man 

 

 

 
paard pony 

Indien de aanvrager jonger dan 16 jaar is, is het verplicht dit formulier mede door een ouder te laten ondertekenen. 

Voor- en achternaam  

 

Het lidmaatschap RV Paardenvreugd loopt van 1 januari tot 31 december. Indien het lidmaatschap niet wordt opgezegd – 

loopt het automatisch door. 

Je ontvangt na aanmelding een factuur – zodra je deze factuur hebt voldaan wordt je door de vereniging aangemeld 

bij de KNHS. Je bent dan lid van onze vereniging en je kunt een startpas aanvragen bij de KNHS. Het aanvragen van een 

startpas doe je zelf bij de KNHS. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van RV Paardenvreugd - 

via secretariaatrvpaardenvreugd@gmail.com of mobiel 06 4623 0529. 

Het bestuur van RV Paardenvreugd heet u van graag welkom bij onze vereniging. 

www.rvpaardenvreugd.nl 
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