Bijlage A
Moergestel, 9 maart 2007
Geacht nieuw lid,
Op de bestuursvergadering van 9 maart 2007 is besloten u als lid toe te laten tot onze vereniging.
Hieronder treft u de belangrijkste zaken aan rondom het lidmaatschap.
1. Bij aanmelding, die u dient te doen voor de paarden bij Thea van Mensvoort en voor de
pony’s bij Anja van Opbergen, ontvangt u de reglementen waaraan u zich dient te houden.
2. De manege is te allen tijde op slot; u kunt tegen betaling van een borgsom van € 11,50
een elektronische sleutel ter beschikking krijgen voor de toegang tot de manege. Deze is
verkrijgbaar bij onze wedstrijdsecretaris Thea van Mensvoort, De Logt 4 5062 TK
Oisterwijk, 0411 – 67 31 91. Elk lid dient zich te houden aan de reglementen van de
vereniging. Het niet hieraan voldoen kan inhouden dat de elektronische sleutel wordt
geblokkeerd. Dit geschiedt na schriftelijke mededeling met de daarbij behorende reden.
3. De manege is vrij om te gebruiken, behalve op de tijden dat deze conform het rooster
bezet is i.v.m. lessen dan wel andere zaken.
4. Elk nieuw lid betaalt eenmalige entreekosten ten bedrage van € 95,-5. Het lidmaatschap bedraagt voor de ponyruiters € 70,-- per jaar en voor de paardenruiters
€ 140,-- per jaar excl. KNHS-kosten en overige kosten.
6. Voor de overige tarieven verwijzen wij u naar www.paardensport.nl dan wel onze
wedstrijdsecretaris Thea van Mensvoort.
7. Het is voor derden verboden gebruik te maken van de manege, ongeacht of de eigenaar
van het paard lid van de vereniging is of niet.
8. Voor het buitenterrein bevindt zich een hekwerk, indien dit gesloten is heeft het bestuur
besloten vanwege de toestand van het terrein dit te sluiten. U dient dit te respecteren.
9. We vragen u hooguit 2x per jaar uw medewerking te verlenen aan de activiteiten tijdens
wedstrijden/ werkzaamheden in en rond de manege.
10. Uw lidmaatschap kan per direct ingaan.

Wij heten u van harte welkom bij onze vereniging en wensen u veel sportief succes.
Met vriendelijke groet,
Namens Ruitersportvereniging Fevior Moergestel
P.H.J.M. van Opbergen
Voorzitter

