
 
AANMELDINGSFORMULIER (2018) 

 

Voor- en achternaam (incl. voorletters) ....................................................... 
Adres   .................................................................................. 
Postcode  ..................... Woonplaats ................................... 
Telefoon nr.  ........................ Mobiel.   ................................... 
Geboortedatum ........................ E-mail-adres.  ............................. 
 

Ik word lid bij de Singels (als lid word je ingeschreven bij de KNHS)    О 
Ik wil dressuurlessen bij de Singels als Ruiter        О 
Ik wil elke week springlessen bij de Singels als Ruiter      О 
Ik wil om de week springlessen bij de Singels als Ruiter      О 
Ik wil lessen bij de Singels als  Menner         О 
Ik wil als niet-rijdend lid gebruik maken van de buitenrijbaan     О 

 

Datum  ........................................ Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 
( voor minderjarigen)  

  

Handtekening ........................................ .............................................................. 
 

Hier langs afknippen                                                                                                          Hier langs afknippen 
 

Er wordt in verenigingsverband wekelijks dressuur-, spring- en menles gegeven. Springlessen kunnen ook de week 
worden gevolgd. Tijdens vakanties wordt in overleg met de instructie beperkt les gegeven. 
 

Overzicht van de les- en lidmaatschapsgelden De Singels : 

Lidmaatschap Singels (rijdende èn niet-rijdende leden):   €   30,00 per jaar 

Gebruik buitenrijbaan als niet-rijdend lid     €   30,00 per jaar 

Lidmaatschap KNHS          €   21,75 per jaar 

 (Jaarlijks worden de bedragen door de KNHS gewijzigd. Op www.knhs.nl zijn deze kosten terug te vinden). 
 

Het aanvragen van een startpas bij de KNHS kan na verwerking van deze aanmelding eenvoudig zelf worden  
geregeld via: www.knhs.nl/wedstrijden/wedstrijden-rijden/startpassen-en-licenties/ 

 

Instructiekosten leden: 

- Jeugdruiter dressuurles / wekelijkse springles (tot ‘t jaar dat je 19 wordt) €   86,00 per jaar 

- Jeugdruiter springles om de week  (tot het jaar dat je 19 wordt)  €   43,00 per jaar 

- Volwassen dressuurles / wekelijkse springles     € 122,00 per jaar 

- Volwassen springles om de week        €   61,00 per jaar 

- Menles           € 122,00 per jaar 

 

BETALINGEN 
De basisafdracht KNHS dient aan het begin van het jaar betaald te worden. Dit geldt tevens voor het lidmaatschap 

en eventueel gebruik buitenrijbaan voor niet-rijdende leden. 

Voor rijdende leden worden de kosten voor het lidmaatschap van de Singels en het lesgeld in twee gelijke termijnen 
in rekening gebracht. De kosten voor startpassen etc. worden door de KNHS rechtstreeks aan de leden in rekening 

gebracht. Alle rekeningen dienen binnen dertig dagen voldaan te worden. Ieder 2e,3e etc. rijdend gezinslid ontvangt 
een korting van €10,00 per jaar (verrekening 2e halfjaar). 

 

Toelichting inschrijving:  
Na acceptatie KNHS vindt de daadwerkelijke inschrijving plaats. Op de site van de verenging zijn de statuten en 

reglementen van de vereniging te downloaden. www.desingelsachterveld.nl/info-leden/statuten-reglementen/ 

http://www.knhs.nl/
http://www.knhs.nl/wedstrijden/wedstrijden-rijden/startpassen-en-licenties/
http://www.desingelsachterveld.nl/info-leden/statuten-reglementen/


 


