Ben jij
gek van pony’s en paarden, heb je al even les gehad en ben
je toe aan nieuwe uitdagingen? Of ben je gewoon op zoek naar een heel goede smoes om nog vaker paard te kunnen rijden? Vraag je instructeur of instructrice dan eens wat hij of zij ervan zou vinden als je lid werd
van De Bergruiters! Wie zijn wij? Paardensportvereniging
De Bergruiters is een heel gezellige vereniging van paardenliefhebbers vanaf ongeveer
acht jaar, die met elkaar plezier hebben bij diverse activiteiten: onderlinge dressuur- en springwedstrijden,
prachtige buitenritten en een
jaarlijks ponykamp. Ons thuis
is Manege Ebbers aan de
Alde Weteringweg te Beek.
Geïnteresseerd? Kijk eens op
www.debergruiters.com,
stuur
e-mail naar bergruitertjes@hotmail.com, of kom gerust eens
kijken naar een wedstrijd! Direct
aanmelden kan natuurlijk ook: gebruik daarvoor het aanmeldingsformulier op de website, of op
de achterzijde van deze
flyer!
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Achternaam		

: …………………………………………………………………

Roepnaam			

: …………………………………………………………......…

Adres			

: ……………………………………………………………......

Postcode & woonplaats: ………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………

Telefoon			

: …………………………………………………………………

E-mail adres		

: …………………………………………………………………

De contributie over 2020 bedraagt € 47,50. Bij aanmelding in de loop van het jaar gelden aangepaste tarieven. Voor ieder volgend kind uit één gezin wordt telkens € 2,25 in mindering gebracht.
Voor de betaling van de contributie ontvangt u een factuur. Het lidmaatschap loopt van 1 januari
tot en met 31 december. U dient uw lidmaatschap uiterlijk 1 januari schriftelijk op te zeggen via
bergruitertjes@hotmail.com. Daarna bent u de volledige contributie verschuldigd.
P.S.V. De Bergruiters stelt zich niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor ongevallen en schade
(ook t.a.v. derden) tijdens rijlessen, buitenritten, of andere activiteiten. Hiervoor dient uw eigen
W.A. verzekering. U verklaart zich te houden aan het clubreglement dat in het jaarboek staat.
Bergruiters dragen tijdens wedstrijden en officiële gelegenheden een clubtenue, bestaande uit:
een veiligheidscap voorzien van CE en EN markering (kleur maakt niet uit), een donkergroene
clubtrui met “De Bergruiters” erop, een witte blouse, poloshirt of wit kraagje, een witte of beige
rijbroek, witte paardrijdhandschoenen en zwarte rijlaarzen óf jodhpurs met chaps in dezelfde
kleur. Op warme dagen mag, uitsluitend met toestemming van het bestuur, in plaats van de
clubtrui ook een witte clubpolo met “De Bergruiters” erop gedragen worden. Amazones of ruiters met lang haar dragen dit in een staart, vlecht of haarnetje. De clubtrui en -polo kunnen via
het bestuur aangeschaft worden door onderstaande vakjes aan te vinken.

Ik wil graag een clubtrui à €40 aanschaffen. Neem de kosten op in de factuur.
Ik wil graag een clubpolo à €30,00 aanschaffen. Neem de kosten op in de
factuur.
Beeldmateriaal van activiteiten van P.S.V. De Bergruiters waarop ik al dan
niet herkenbaar zichtbaar ben mogen door P.S.V. De Bergruiters op de website en in het jaarboek gepubliceerd worden.

Datum							

: ……………………………

Plaats							

: ……………………………

Handtekening lid						

: ……………………………

Handtekening ouder/verzorger minderjarige

: ……………………………

Aanmeldingsformulier
Paardensportvereniging ‘De Bergruiters’, Beek

Geboortedatum		

