
Inschrijfformulier 
Lidmaatschap Ruitervereniging Manege Vreehorst 2019 

Ruitervereniging Manege Vreehorst heeft als thuishaven ‘Manege Vreehorst’ aan de Veurseweg te Voorschoten, en is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel in Leiden. Manege Vreehorst is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS). 

 

Lees voor het invullen de voorwaarden goed door. Vul gevraagde gegevens s.v.p. duidelijk en met 
blokletters in. 

Gegevens 
 
Voornaam + Achternaam: 

 
M/V 

 
Adres: 

 

 
Postcode + Woonplaats: 

 

 
Telefoonnummer: 

 

 
E-mailadres*: 

 

 
Geboortedatum: 

 

 
 

Ruitervereniging Manege Vreehorst kent volwassen leden en jeugdleden. Het volwassen 
lidmaatschap geldt vanaf het kalenderjaar waarin het lid 13 jaar wordt. 
 
- Contributie volwassen leden: € 30,50 per jaar / bij inschrijven na 1 juli  €19,50 
- Contributie jeugdleden: € 22,50 per jaar / bij inschrijven na 1 juli €14,50 
 

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvang je een factuur voor de betaling. 
 
 

Het inschrijfformulier stop je in de brievenbus van de ruitervereniging rechts in de kantine. 
 
 
 

Ondergetekende verzoekt hierbij als lid van Ruitervereniging Manege Vreehorst te worden 
toegelaten. De ondergetekende is bekend met de inhoud van de statuten en het huishoudelijk 

reglement van de vereniging. 
 
 
 
 

Datum  Handtekening**  

 
 

*Dit e-mailadres wordt door de ruitervereniging gebruikt voor alle correspondentie, Vul een e-mailadres in dat regelmatig wordt gelezen.  

**Indien de aanvrager nog geen 18 jaar is, dient de wettelijke vertegenwoordiger te ondertekenen. 

 
 

 
In te vullen door de administratie: 
 

Lidnummer:  

Datum verwerkt:  
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Voorwaarden 

 
Ruitervereniging Manege Vreehorst is een actieve vereniging en heeft als thuisbasis Manege Vreehorst. De 
ruitervereniging is opgericht in 1980 en heeft tot doel: 
 

1. Het behartigen van de paardensport in verenigingsverband op Manege Vreehorst. 
2. De paardensport op Manege Vreehorst op een hoger peil brengen. 
3. Behulpzaam zijn bij het aanbrengen en in standhouden van de accommodatie benodigd voor de 

activiteiten onder 1. 
4. Een bijdrage te leveren aan de actieve en passieve recreatie. 
5. Het bevorderen van een goede relatie tussen mens en paard. 

 
Ruitervereniging Manege Vreehorst heeft statuten en een huishoudelijk regelement. Deze zijn terug te vinden 
op www.vreehorst-rv.nl of worden op verzoek toegezonden via e-mail.  
 
De ruitervereniging kent jeugdleden en volwassen leden. Jeugdlid ben je tot het jaar waarin je 13 jaar wordt. 
Voor jeugdleden en volwassen leden gelden verschillende contributietarieven. 
 
Ruitervereniging Manege Vreehorst en Manege Vreehorst bestaan onafhankelijk van elkaar. De 
ruitervereniging maakt slechts gebruik van de faciliteiten van de manege t.b.v. haar leden. 
 
Activiteiten 
De ruitervereniging verzorgt regelmatig activiteiten voor haar leden (o.a. dressuurwedstrijden, buitenritten, 
jeugdactiviteiten, etc.).  

 Leden kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan de door de ruitervereniging georganiseerde 
activiteiten.  

 Leden hebben voorrang op niet-leden bij activiteiten van de ruitervereniging waarbij een 
maximumaantal deelnemers is vastgesteld.  

 Activiteiten georganiseerd door de ruitervereniging zijn ook toegankelijk voor niet-leden als het door 
het bestuur gestelde maximumaantal deelnemers nog niet is bereikt. Het tarief voor niet-leden ligt 
hoger.  

 
Ruitervereniging Manege Vreehorst is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade van welke aard 
dan ook. Ruiterverenigingleden nemen deze geheel voor eigen rekening en nemen op eigen risico deel aan 
evenementen.  
 
Lidmaatschap beëindigen  
Opzeggen van het lidmaatschap van de ruitervereniging dient schriftelijk te gebeuren en minstens twee 
maanden voor het einde van het jaar. Dit kan per e-mail naar het secretariaat: 
secretariaat.vreehorst@gmail.com.  
 
FNRS 
Naast lidmaatschap van de ruitervereniging kun je lid worden van de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie). Meer informatie vind je op de website van de KNHS (www.knhs.nl). Het lidmaatschap van de 
KNHS is gescheiden van het lidmaatschap van de ruitervereniging, en kan worden aangevraagd bij de manege.  
 
Vragen en opmerkingen  
Indien je meer informatie wenst over Ruitervereniging Manege Vreehorst wend je je tot het secretariaat: 
secretariaat.vreehorst@gmail.com.  
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