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AANMELDINGSFORMULIER   

 

      

   

 

 

Voornaam  : _______________________________________________________ 

 

Naam   : _______________________________________________________ 

 

Adres   : _______________________________________________________ 

 

Postcode  : _______________________________________________________ 

 

Woonplaats  : _______________________________________________________ 

 

Telefoon  : _______________________________________________________ 

 

Mobiel nummer : _______________________________________________________ 

 

E-mailadres  : _______________________________________________________ 

 

Geb. datum  : _______________________________________________________ 

 

Naam paard/pony* : _______________________________________________________ 

 

 

 

Meldt zich aan als : ponylid/ paardenlid/ menlid /ondersteunend lid* 

 

 

Het paard/ pony is ingeënt tegen influenza op datum: _______________________________ 

 

Bent u al lid van de KNHS:  J/N* 

Indien lid persoonsnummer:  

 

Voor niet wedstrijdruiters: wenst u een abonnement op Paardensport van de KNHS:     J / N* 

(voor wedstrijdruiters is dit verplicht.) 

 

z.o.z.

http://www.amethystwijdewormer.nl/


Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart men via 

http://www.amethystwijdewormer.nl kennis te hebben genomen van de relevante Amethyst 

informatie en : 

 

 Verklaart akkoord te gaan met de lidmaatschapsvoorwaarden die gelden. 

 

 Verklaart de statuten, het huishoudelijk reglement, en de besluiten van het bestuur en 

de commissies van de vereniging te willen naleven. 

 

 Heeft kennis genomen van contributie en bijkomende kosten. 

 

 Heeft kennis genomen van de ‘Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor 

Barvrijwilligers Amethyst’ (van toepassing voor leden van 16 jaar en ouder) 

 

 Heeft contact gehad met het pony-, paarden of mensecretariaat (zie voorzijde 

onderaan) over de lesindeling. 

 

 Zal deelnemen aan het vrijwilligerswerk, waarbij men kiest voor de volgende opties* 

(meerdere opties mogelijk):  

o Onderhoud, reparatie en accommodatie 

o Onderhoud buitenbak, hoefslag, aanleuning, vrijhouden goot afwatering, eggen 

van de bak 

o Onderhoud en grasmaaien buitenterrein 

o Schoonhouden van de keuken en kantinezaal 

o Bardiensten tijdens trainingsuren en evenementen 

o Activiteitencommissie  

o Wedstrijdorganisatie 

 

 

Eventuele vragen en/of opmerkingen: 

 

 

 

Ontvangen op ________________________ 

 

 

 

 

Handtekening  :____________________ Datum  :________________ 

(indien minderjarig: handtekening ouders.) 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

 

 

 

 

Door bestuur in te vullen 

Datum ingang lidmaatschap: 

 

http://www.amethystwijdewormer.nl/

