Aan en Afmelden van de diverse lidmaatschappen

Wanneer je graag wedstrijden wilt (gaan) rijden dien je je aan te melden bij een RijVereniging. Deze
vereniging maakt voor jou een lidnummer aan en meldt je aan bij de Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportfederatie.
Deze organisatie( KNHS) draagt zorg voor alle hippische wedstrijden in Nederland.
Je bent nu lid van een Rijvereniging en van de KNHS. Je dient zelf een startpas aan te vragen via de
website www.knhs.nl. Met deze pas kan je je inschrijven en dus deelnemen aan zowel spring- als
dressuurwedstrijden.
In het menu mijn KNHS staat precies beschreven hoe je dit moet doen.
Dus: Wil je wedstrijden rijden? Ja…..?
• aanmelden Rijvereniging, zij maken je ook lid van de KNHS
( je ontvangt via de RV een factuur voor de RV contributie en lidmaatschap KNHS)
• aanvragen van een startpas, dit doe je zelf via de website www.knhs.nl
( je ontvangt via de KNHS een factuur voor je startpas)

Aanmelden bij Rijvereniging Heerhugowaard?
Via het aanmeldformulier, dat te vinden is op onze site www.rvheerhugowaard.nl
Op dit formulier kan je aangeven wat je wilt. Zo kan je ook lid worden van de Rijvereniging omdat je
graag wilt deelnemen aan de activiteiten zoals onderlinge wedstrijden of andere evenementen. Je hoeft
hiervoor dus géén lid te worden van de KNHS…

Kosten:
Lidmaatschap RV Heerhugowaard
Lidmaatschap RV Heerhugowaard

vanaf 19 jaar:
tm 18 jaar:

€ 35,= per jaar (jan – dec)
€ 20,= per jaar (jan – dec)

Lidmaatschap KNHS volwassenen/jeugd
( dit is inclusief het KNHS vakblad Paard&Sport)

€ 46,95 per jaar

Startpas paarden springen/dressuur
Startpas paarden gelimiteerd = 4 starts

€ 75,50 per jaar (jan-dec)
€ 55,50 per jaar (jan-dec)

Startpas pony’s springen/dressuur
Startpas pony’s gelimiteerd = 4 starts

€ 55,50 per jaar (jan-dec)
€ 35,50 per jaar (jan-dec)

(Overige tarieven: zie site KNHS)
Afmelden:
Lidmaatschap RV
: schriftelijk vóór 1 November via het formulier op de website RV HHW
Lidmaatschap KNHS : schriftelijk vóór 1 November via het formulier op de website RV HHW
*Startpas KNHS
: deze dient u zelf af te melden vóór 1 December via de KNHS site

*Let op! afmelden van startpas wil niet zeggen dat je KNHS lidmaatschap ook stopt. Dit dien je via de RV apart stop te zetten,
zie afmeldingsformulier

