AANMELDINGSFORMULIER LR ZAANSE RUITERS

Secretariaat Paarden/pony’s
Mw. M. Husslage
Middel 90
1551 ST WESTZAAN
Tel.: 06-55387045
Email: mailto:jzwart69@hetnet.nl

Secretariaat Mennen
Martijn Beijer
Taandijk 30
1562 GG KROMMENIE
Tel.: 06-15294601
Email: menverenigingzaanseruiters@gmail.com

Deze lijst geheel en met blokletters invullen en opsturen naar het betreffende secretariaat.
Indien je een startkaart aan wilt vragen dient het paard/pony van een chip voorzien te zijn.
Naam/voornaam: ……………………………………………………. Geb.datum: ………………………………..…………
Adres: …………………………………………………………... Tel.nr (06-).: ………….…..….……………………………
Postcode/woonplaats: ……………………………………………………………………….….….………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………..
Meldt zich hierbij aan als:  Ponylid,  Paardenlid,  Menlid,  Niet Rijdend lid, Donateur*. Voor
volgende lidmaatschapsvorm:  startkaartlid,  accommodatiegebruiker,  lessen*
(Sport)Naam paard/Pony………………………...…………………………………………….…………..……………………
Transpondernr:………………………………………………………Levensnr.: ………………………………….………….
Stamboeknaam: …………………………………………………… Ingeschreven bij stamboek: ……….……………………
Geboortedatum: …………………………………………………… Stamboeknr.: …………………….……………………..
Geslacht: *Merrie/Ruin/Hengst
Kleur: ………….……………….……………………….
Naam van de vader: ……………………………………………….. Levensnr.: ……………………….……….…………….
Naam van de moeder: ………………………………………………Levensnr.: ………………………………………………
Hoogte paard/pony: ……………………………………….………. Datum laatste meting: …………………….…………….
Aftekeningen paard/pony: ………………………………………………………………………….…………….…………….
…………………………………………………………………………………………………….…………………………….
Het paard/pony dient ingeënt te zijn tegen influenza: Datum enting: ……………………………………… N.B.:
De basis-enting moet bestaan uit twee entingen van minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar.
De amazone/ruiter verklaart hierbij met het paard/pony te zijn verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid van derden.
Als het paard/pony geen eigendom is van de amazone/ruiter: De
eigenaar:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………….…………….. Tel.nr.: …………………….……………….
Postcode/Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………….
geeft hierbij toestemming aan bovengenoemde amazone/ruiter voor tenminste één jaar het paard/pony te berijden.
Indien een nieuw lid al actief is bij de basisorganisatie:
Lidnr.: ……………………………………..……………………. Combinatienr.: …………………………………………….
Voorkeur te verrichten verenigingswerkzaamheden:
Kantinedienst / Organisatie evenementen *
Bent u al eerder lid geweest van de Zaanse Ruiters:

ja / nee*

Indien u niet eerder lid bent geweest. Wenst u dan wel / geen* entreegeld te betalen. Je hebt dan wel of geen deelneming in
de vereniging mocht die ooit ophouden te bestaan.
Aldus naar waarheid ingevuld, d.d.: ………………….………………………………
Handtekening
(indien minderjarig handtekening ouders),

Handtekening eigenaar paard/pony
(mits van toepassing)

……………………………………………
* Svp aankruisen wat van toepassing is

………………………………………

