
 

Document aanmelding lidmaatschap Horsthoekruiters: 

Allereerst hartelijk dank voor je interesse in onze vereniging en fijn dat jij 
je aan wilt melden als lid bij onze vereniging. We hopen dat wij samen een 
leuke, sportieve en gezellige tijd gaan beleven. 

Op dit formulier vind je belangrijke info over de vereniging, maar ook info 
die wij graag van jou willen weten om je goed te kunnen inschrijven. 

Algemene info, geldend voor alle lidmaatschappen: 

Het lidmaatschap wordt voor een jaar aangegaan. Automatisch wordt ieder 
jaar het lidmaatschap verlengd per 1 januari. Opzegging kan alleen 
schriftelijk voor 1 november i.v.m. afmelding KNHS. Bij afmelding na 1 
november blijven de KNHS-kosten van kracht en worden voor het 
opvolgende jaar alsnog doorbelast.  

De contributie wordt automatisch geïncasseerd per kwartaal rond de 15e 
dag van de maand. In de bijlage tref je het doorlopende 
machtigingsformulier aan. De KNHS-kosten worden ook automatisch 
geïncasseerd nadat je een melding per mail hebt ontvangen welke kosten 
het betreft. 

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit: 

Voorzitter/secretaris     Bertine Bouw 

Penningmeester:      Kuno Klumpers 

Alg. bestuurslid/onderhoud:                  Dennis Elfrink 

Alg. bestuurslid      Erwin Dezijn 

Wedstrijdsecretaris/ledenadministratie:  Yvonne Marskamp 

  

                                                       

                                                       LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB 

                                  De Horsthoekruiters 
                                                                               Mussenkampseweg 9a, 8181 PK HEERDE  
                                                                               Email: RVHorsthoekruiters@gmail.com  
                                                                               IBAN: NL67RABO0326587373       



Alle bestuursleden zijn bereikbaar op mailadres: 
RVHorsthoekruiters@gmail.com 

Het lidmaatschap van onze vereniging houdt tevens de verplichting in om 
mee te werken aan door de vereniging georganiseerde acties welke ten 
doel hebben de clubkas te versterken. Wij hebben jaarlijks een 
bloemenactie (vrijdag voor Moederdag), dit is een verplichte actie. 
Deelname hieraan kan afgekocht worden voor € 50,--.                
Daarnaast zullen we een beroep doen op onze leden om af en toe hulp te 
verlenen bij onderhoudsklussen of schoonmaakwerkzaamheden (zie het 
infobord in onze kantine). 

Instructie: 

Maandag (pony’s dressuur):    Meerte Hekking 

Dinsdag (pony’s/paarden springen):  Harry van Heerde 

Woensdag (bixieles):     Cindy de Jong 

Donderdag (paarden dressuur):   Gitte Coevoet 

In ons lidmaatschap kan iedere rijdende combinatie, gebruik maken van 1 
dressuurles en 1 springles per week. Het is niet mogelijk de lessen te 
volgen onder een lidmaatschap van een ander lid. 

De lesindeling wordt in overleg gedaan met Yvonne Marskamp. Er is voor 
iedere les een groepsapp. Wanneer een les niet doorgaat, ontvang je een 
bericht in de groepsapp. Bij absentie is het de bedoeling dat dit zo snel 
mogelijk (liefst 24 uur van te voren) wordt gemeld op de voor jouw 
geldende groepsapp. Wil je na een langere afwezigheid opnieuw weer 
deelnemen aan de lessen, dan ook dit eerst melden bij Yvonne. De 
lesindeling is bindend. 

 

 

 

 

 

 



Gebruik van rijbaan: 

Voor het gebruik van onze rijbaan buiten de lesavonden om, kun je een 
sleutel aanvragen. Wil je naast de lessen gebruik maken van de bak, dan 
betaal je per gezin € 50,00 sleutelgeld per jaar. De sleutel blijft bezit van 
de vereniging; bij beëindiging van het gebruik van de bak, vanwege einde 
lidmaatschap of blessure, kun je €10,- retour krijgen. Voor ontvangst van 
de sleutel vul je een formulier in. Sleutel en formulier kun je bij de bar of 
via een bestuurslid krijgen. Bij het verlaten van de rijbaan dient de mest 
verwijderd te zijn, en dien je het terrein schoon achter te laten. Hiervoor is 
een kruiwagen en mestboy beschikbaar. Het beschikbare 
hindernismateriaal mag gebruikt worden, mits het weer goed opgeruimd 
wordt. Het dragen van een cap tijdens de lessen en bij het gebruik van 
onze rijbaan is absoluut verplicht. Deelname aan de lessen, het gebruik 
van de rijbaan in de vrije tijd en de deelname aan wedstrijden is geheel 
voor eigen risico en zonder enige verantwoordelijkheid van de vereniging 
en haar bestuur. Schade aan eigendommen van de verenigingen dienen te 
worden medegedeeld en vergoed. 

Vaccinaties/metingen: 

Elke pony of paard die deelneemt aan verenigingsactiviteiten, dient een 
paspoort te hebben en op de juiste wijze gevaccineerd te zijn.  

De basisvaccinatie tegen influenza bestaat uit 2 inentingen, die minimaal 
21 dagen en maximaal 92 dagen na elkaar moeten zijn toegediend. 
Vervolgens moet jaarlijks (niet later dan 12 maanden na de vorige enting) 
de vervolgentingen gegeven zijn. Indien je wedstrijden rijdt, dient de 
vaccinatie minimaal 6 dagen voor de wedstrijd te zijn toegediend.  

In het paspoort van een pony dient eveneens een meetbewijs aanwezig te 
zijn om te kunnen deelnemen aan wedstrijden. Tot en met het 8ste 
levensjaar van een pony moet dit jaarlijks worden gedaan, daarna volstaat 
blijvend de laatste meting. Ieder jaar voor 1 april, organiseert onze 
vereniging tijdens een maandagavondles een meetavond. Een officiële 
KNHS-ponymeter is hiervoor aanwezig. 

 

 

 



Gedragsverwachtingen naar elkaar: 

Hoe gaan wij als leden binnen onze vereniging met elkaar om: 

-Ik accepteer de ander zoals hij of zij is 

-Ik respecteer de ander zoals hij of zij is 

-Ik praat niet over, maar met iemand 

-Ik ben zelf verantwoordelijk voor wat ik doe en zeg 

-Ik houd rekening met een ander en help anderen als dat nodig is 

 

Er wordt van een ieder verwacht dat de gedragsverwachtingen worden 
nageleefd binnen de vereniging.  

Mochten er vragen en/of suggesties zijn, benader het bestuur, wij zijn je 
graag van dienst.  

Dan rest ons nog je een goede en succesvolle tijd toe te wensen bij de 
Horsthoekruiters. 

 


