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Inschrijfformulier lidmaatschap/ abonnement Veluws Ros 
 
Gegevens ruiter: 
Naam en voorletter:  

Roepnaam:  

Adres :  

Postcode en Plaats :  

E-mail adres :  

E-mail adres ouder/verzorger: 
(indien lid jonger is dan 18 jaar) 

 

Telefoon:  

Mobiel:  

Telefoon/mobiel ouder/verzorger: 
(indien lid jonger is dan 18 jaar) 

 

Geboorte datum:  

KNHS nummer (indien bekend):  

Beroep (indien lid jonger is dan 18, beroep 
ouder/verzorger): 

 

Ingangsdatum lidmaatschap: 
(lidmaatschap begint op de 1e van de maand) 

 

In bezit van EHBO of BHV? 
(of ouder indien jonger dan 16 jaar) 

EHBO/BHV* 
Ouder in bezit van EHBO/BHV* 

Proeflessen voor max 1 maand: 
(Proeflessen kunnen alleen in de maand 
voorafgaand aan de 1e van de maand wanneer 
het lidmaatschap ingaat.) 

ja/nee* 

 
* doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Gegevens paard/pony 

 
Naam:  

Stamboek:  

Stamboeknaam:  
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Lidmaatschappen inclusief KNHS lidmaatschap 
 

(Tarieven gelden per kalenderjaar, behalve winter en kwartaal abonnementen) 
 

 Pony lidmaatschap € 300,- (inclusief lessen), borg sleutel € 18,- ,borg hulp * € 160,- 
 Paard lidmaatschap € 340,- (inclusief lessen), borg sleutel € 18,- , borg hulp * € 160,- 
 Men lidmaatschap € 300,- (inclusief lessen), borg sleutel € 18,- , borg hulp * € 160,- 
 Recreant lidmaatschap € 300,- (inclusief lessen) borg sleutel € 18,- ,borg hulp * € 160,- 
 Bijrijderslidmaatschap pony/mennen/recreant € 150,- (max 2 bijrijders per vol betalend lid) borg 

sleutel € 18,- , borg hulp * € 160,- 
 Bijrijderslidmaatschap paard € 170,- (max 2 bijrijders per vol betalend lid) borg sleutel € 18,- ,borg 

hulp * € 160,- 
 Startpaslidmaatschap € 30,-, borg hulp * € 40,- (alleen mogelijk in combinatie met startpas, startpas 

zelf aanvragen bij KNHS) geen sleutel inbegrepen. 
 Niet rijdend lid € 60,- niet rijdende leden zijn vrijgesteld van vrijwilligersdiensten*, geen sleutel 

inbegrepen. 
 Gezinskorting € 50,- korting (geldt alleen voor basislidmaatschap, 1e twee gezinsleden betalen het 

volle tarief, gezinsleden daarna krijgen EUR 50,- korting pp op het basislidmaatschap) 

N.b. KNHS lidmaatschap is verplicht bij lidmaatschap van Het Veluws Ros. Kosten € 27,50 
(Tarief geldt voor 2023, tarieven van KNHS lidmaatschap worden jaarlijks door de KNHS opnieuw 
vastgesteld). Indien men al lid is van de KNHS zal er voor de KNHS aanmelding via Het Veluws Ros 
€0,- in rekening worden gebracht door de KNHS. 

 
Abonnementen / donateur 

 Wintergebruiker € 150,- (geldig van 1 november tot 1 april, ongeacht instapmoment), borg hulp* 
€ 80,- , borg sleutel € 50,- 

 Kwartaalgebruiker € 125,- (geldt voor 3 volledige maanden), borg hulp * € 20,- , borg sleutel € 50,- 
 Instructie abonnement € 50,- (geldt voor instructie die geen lid is van de vereniging, waar men 

privéles van wil gebruiken) instructiegebruikers zijn vrijgesteld van vrijwilligersdiensten*, geen 
sleutel inbegrepen. 

 Donateur € 50,-, donateurs zijn vrijgesteld van vrijwilligersdiensten*, geen sleutel inbegrepen. 
 
N.b. * Voor uitleg over voorwaarden en borg zie blad “Toelichting inschrijfformulier” en document “Tarieven 
2023” 

 
Vrijwilligers diensten: 
Graag aanmelden via onderstaande link 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RYqdeeAVjKrg6Lp7nUeuh1TyhN- 
4z2d3yGK4cRS4uRs/edit?usp=sharing 

 
Inschrijfdatum ………………... Handtekening 

(indien minderjarig : ouder/voogd) 
 
 
Dit formulier volledig ingevuld scannen en mailen aan: penningmeester@veluwsros.nl en/of 
secretaris@veluwsros.nl. 
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Toelichting inschrijfformulier: 
 
 

 Leden en gebruikers hebben de plicht diensten te verrichten. Dit is ook opgenomen in ons 
huishoudelijk reglement. Door inkomsten te genereren met o.a. wedstrijden proberen we als 
vereniging de contributie zo laag mogelijk te houden. Om dat te kunnen verwezenlijken zijn de 
vrijwilligersdiensten nodig. Met ingang van 1 januari 2016 wordt daarvoor jaarlijks een borg in 
rekening gebracht. Een volledige vrijwilligersdienst duurt 4 uur. Voor de leden die een paard,- 
pony,- men,- of recreanten lidmaatschap hebben wordt er verwacht dat men 5 keer per jaar komt 
helpen. Voor wintergebruikers en startpasleden is dit 2 keer per jaar. Voor de kwartaalgebruiker is 
dit 1 keer. Dit is de minimale inzet, uiteraard mag er vaker worden geholpen, dat wordt zeer 
gewaardeerd.

 
 Als u helpt, krijgt u de borg volgend jaar retour (en betaalt dan weer de nieuwe borg). Als u altijd 

helpt, ontvangt u uiteindelijk aan het eind van het lidmaatschap de borg retour. Helpt u minder dan 
afgesproken, dan ontvangt u het jaar erop een deel van de borg retour (naar rato). Als er niet wordt 
geholpen, ontvangt men ook geen borg retour.

 
 SVP kopie van de paspoorten van de paarden/pony’s waarmee je bij ons komt rijden bijsluiten (in 

elk geval kopie van algemene gegevens en inentingsgegevens). Voor de rijdende leden geldt dat 
de pony of het paard voorzien moet zijn van een geldig vaccinatie bewijs. U dient hiervan een kopie 
te kunnen overleggen.

 
 Instructie, wintergebruiker, kwartaalgebruiker en donateur worden geen lid van de KNHS via onze 

vereniging en hebben geen stemrecht in de vereniging.
 

 Als men als lid gebruik maakt van de rijhallen van het Veluws Ros, gelden de rijbaanregels. Mest 
dient te allen tijde direct uit de rijbaan te worden verwijderd en er mag nooit door de mest heen 
gereden worden! (Zie voor meer info onze website www.veluwsros.nl onder het kopje 
‘Ledeninfo’.)

 
 Als men wedstrijden wil gaan rijden heeft men een startpas nodig, deze dient zelf aangevraagd te 

worden bij de KNHS (men moet ook lid zijn/worden van de KNHS). Tarieven voor het lidmaatschap 
KNHS en startpas worden per jaar of langer vastgesteld door de KNHS.

 
 Na aanvaarding van het lidmaatschap zijn de verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement te 

allen tijde bindend. Deze documenten zijn opvraagbaar bij de secretaris of penningmeester.
 

 Een wintergebruiker mag gebruik maken van de accommodatie gedurende de maanden november 
tot en met maart. Per 1 april wordt de sleutel weer ingeleverd bij het bestuur en ontvangt u de borg 
retour. U kunt geen gebruik maken van de lessen.  

 
 Een kwartaalgebruiker mag gebruik maken van de accommodatie gedurende 3 aaneengesloten 

volledige maanden. Per de eerste van de maand in de “4e”maand wordt de sleutel weer ingeleverd 
bij het bestuur en ontvangt de borg retour.  

 
 Alleen officieel gediplomeerde instructeurs mogen les geven en dienen een instructie 

gebruikersabonnement te hebben om les te geven op het Veluws Ros.


