
 
Inschrijfformulier (Deel 1 - 2 - 3 )         R.V. St. Petrus Leende 

    
 
Achternaam : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Roepnaam : ……………………………………………   Voorletter(s):  …………………………………………………... 
Straat          : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode : ………………………… …………………   Woonplaats : ……………………………………………………. 
Geboorte d.d. : ……………………………….   m / v         Nationaliteit : …………………………………………………… 
Tel. nr.  :…………………………………………….   
E-mailadres : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Bij jeugdleden <18 jr., onderstaande gegevens invullen door minimaal één ouder/verzorger (gaat tevens lidmaatschap aan): 

 
Achternaam : ………………………………………………………………………………………………. 
Roepnaam : ……………………………………………   Voorletter(s):  …………………………………………………... 
Straat         : ………………………………………………………………………………………………. 
Postcode : ………………………… …………………   Woonplaats : ……………………………………………………. 
Geboorte d.d. : ……………………………….   m / v         Nationaliteit : …………………………………………………… 
Tel. nr.  :…………………………………………….   
E-mailadres : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
*Aanvinken indien van toepassing 
O Deel 1:  Nieuw Lidmaatschap  O Deel 2:  Wijziging   O  Deel 3:  Beëindiging 

 
Deel 1: Nieuw lidmaatschap: 
Wenst lid te worden van:  
O R.V. St. Petrus     met ingang van: …………….…20….. 

O K.N.H.S.     met ingang van: …………….…20….. 

O Aanvraag startpas   met ingang van: …………….…20…..        Volledige kopie paardenpaspoort bijvoegen! 

Wenst deel te nemen aan:    

O Clubles op donderdagavond *bij voorkeur met ingang van: …………….…20…..      * Indeling  en ingang  les i.o.m. lescommissie       

                  *Aanvinken categorie;  pony:  O A    O B    O C    O D    O E    paard:  O P 

 
 

Deel 2: Wijziging: 
O Verhuizing      : met ingang van  …….……… 20….. 

 Nieuw adres    : …………………..………………………………………...…..…. Postcode: ……..…… Woonplaats: …………………... 
O  Nieuw tel. nr.      : ……..……………………………………………………………. 
O  Nieuw e-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Deel 3: Beëindiging van lidmaatschap: 
Wenst beëindiging van: 
O Lidmaatschap R.V. St. Petrus  met ingang van: …………….…20….. 
O Startpas    met ingang van: …………….…20…..  

 Tevens beëndiging lidmaatschap K.N.H.S.?  O ja    O nee  *aanvinken indien van toepassing 

Wenst niet meer deel te nemen aan : 
O Clubles op donderdagavond  met ingang van: …………….…20….. 
Reden van beëindiging: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Voor akkoord:   *aanvinken 
O    Ik verklaar kennis te hebben genomen en een kopie te hebben ontvangen van het beleidsdocument AVG en ik 
geef uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens voor de daarin vermelde doeleinden. 
 
Leende,            ……………….. 20….. 
 
Handtekening: …………………………………………………………………   *Bij jeugdleden, handtekening ouder/verzorger. 

 
Lidmaatschap en contributie 

 

INSCHRIJFFORMULIER (Deel 1 - 2 - 3 ) 
 

Inleveren is ook mogelijk tijdens de clubavond elke donderdag  
tussen 18.00 en 22.00 uur in de rijhal aan de Loofvennen 

 
 


