
 
 
 
 
 
                            
 
Achternaam : ………………….………… Roepnaam : ……………………………. 
 
Voorletters : ……………………….……   O Jongen          O meisje  
 
Straat : …………………….……… Geboortedatum : ………………………….… 
 
Postcode : …………………….……… Telefoonnummer  : ……………………….…… 
 
Woonplaats : ……………………………. Mobiel nummer : ………….………………… 
 
E-mailadres ouders* : ………………………………………………………………………………………………….  
 
E-mailadres kind : …………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam school : ……………………………………. te ……………………                   Groep:  ………  
 
 
 

 

Soort lidmaatschap:     Mijn zoon/dochter:   

O Lidmaatschap met gebruik van clubpony O is een beginner 

O Lidmaatschap met eigen pony, naam pony: O rijdt sinds ............. jaar 

O Niet lessend lidmaatschap   bij ……………………… 

 
Hieronder staan onze lestijden. Wilt u de tijden/dagen waarop u absoluut niet kan doorstrepen. Is uw kind 7 jaar of  
ouder en heeft hij/zij nog geen ervaring, dan kunnen we hem/haar alleen in een beginnersles (aangegeven met **) 
plaatsen.  Houdt u rekening met een wachtlijst.  
 
Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag 

16.00 – 17.00 uur  14.00 – 15.00 uur 16.30 – 17.30 uur 09.00 – 10.00 uur 
17.00 – 18.00 uur** 15.00 – 16.00 uur** 17.30 – 18.30 uur 10.00 – 11.00 uur 
18.00 – 19.00 uur 16.00 – 17.00 uur 18.30 – 19.30 uur 11.00 – 12.00 uur** 
 17.00 – 18.00 uur 19.30 – 20.30 uur 12.00 – 13.00 uur 

Naam huisarts : ………………….………… Allergieën : ……………...…….….…… 
 
Tel.nr. huisarts : ……………...…….….…… Medicijnen : ……………...…….….…… 
 
Overige bijzonderheden  :  ………………………………………………………………..........….…………...….. 
 
De ponyclub en haar bestuur stellen zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade veroorzaakt door de clubpony’s in en 
buiten de lessen. Dit geldt ook voor alle activiteiten omdat deelname hieraan vrijwillig is. Door ondertekening van dit formulier  
gaat u met bovenstaande akkoord. 
 
 
O Maand incasso      Rekeningnummer (IBAN) :     ….………………………... 
 
 
Naam ouder/voogd : ……………………................….. Datum   : ………………………........ 
 

 

Handtekening : …………………….......…..……. 

 
 
 
 
Dit formulier ingevuld en ondertekend scannen en mailen naar ledenadministratie@degelerijdertjes.nl of  in de gele brievenbus 
stoppen op het Ruitersportcentrum.  
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*: Controleer regelmatig uw e-mail. Veel berichtgevingen gaan per e-mail. Kijk ook regelmatig op onze   
    website www.degelerijdertjes.nl  voor alle informatie over de ponyclub, de pony’s, wedstrijddata etc. 

Onze ponyclub draait op vrijwilligers en alle hulp is welkom. Wilt u ons helpen in het bestuur, achter de 
bar, tijdens activiteiten of wedstrijden, laat het ons weten! 


