RV & PC "De Nijgraaf"

NIEUW LID?
Als je nog geen lid bent bij onze vereniging en je wilt bij ons komen lessen kun je via info@nijgraaf.nl
een berichtje sturen dat je wellicht lid wilt worden van onze vereniging.
Een van de bestuursleden neemt dan contact met je op om een afspraak te maken voor een
kennismakingsgesprek. Graag leggen wij jou dan uit hoe het een en ander bij ons gaat en geregeld is.
(Je kunt ook direct het inschrijfformulier downloaden, invullen en mailen aan info@nijgraaf.nl)
Een van de les-indelers neemt vervolgens contact met je op af te spreken wanneer en in welke les jij
kunt komen lessen.
Sinds december 2015 hebben wij een hele mooie buitenbaan. Deze baan hebben wij mede kunnen
aanleggen doordat onze leden in 2015 allemaal zoveel mogelijk sponsorloten hebben verkocht of een
sponsor voor de vereniging hebben geregeld. (iedereen heeft minimaal € 75,- bijgedragen aan de
buitenbaan).
Iedereen die (op)nieuw lid wordt bij onze vereniging tussen november 2015 en december 2018
vragen wij ook een eenmalige bijdrage ter grootte van € 75,-. Dit in de vorm van het regelen van een
nieuw sponsorbord, het verkopen van sponsorloten twv € 75,- , of € 75,- overmaken.
(Het inschrijfgeld a € 35,- wordt automatisch geïncasseerd bij de eerste incasso. )

Contributie vormen 2016
Rijdende leden
De contributie voor rijdende leden tot 18 jaar bedraagt in 2016 bij
 1 x per week les € 27,00 per maand;
 2 x per week les € 38,00 per maand;
 3 x per week les € 51,00 per maand;
(dit is inclusief kosten KNHS en Kring.)
De kosten voor een rijdend lidmaatschap met een tweede pony bedragen in 2016 bij
2 x per week les € 23,00 per maand.
De contributie voor rijdende leden vanaf 18 jaar bedraagt in 2016 bij
 1 x per week les € 31,00 per maand;
 2 x per week les € 43,00 per maand;
 3 x per week les € 53,00 per maand;
(dit is inclusief kosten KNHS en Kring).
De kosten voor een rijdend lidmaatschap met een tweede paard bedragen in 2015 bij
2 x per week les € 28,-- per maand.
1

* Om te voorkomen dat leden de aantal lessen telkens gaan aanpassen waardoor planning van
instructie en lesindeling moeilijk wordt (waardoor wisselen/ samenvoegen / uitbreiden en lessen
nodig is), is aanpassen van het aantal lessen voorlopig alleen per kwartaal (jan. /april/ juli/okt.)
mogelijk. Ieder lid mag maximaal tweemaal per jaar zijn lidmaatschap wijzigen. De lesindelingen
worden per kwartaal bekeken en daar waar nodig aangepast
Wijziging doorgeven?
Als je van plan bent om meer of minder lessen te gaan rijden of met een tweede paard of pony dan
dit graag per mail d.m.v. het wijzigingsformulier aanvragen via info@nijgraaf.nl
(wijzigingsformulier staat op de website onder het leden deel waarop je moet inloggen)
Wijzigingen in lidmaatschap moeten schriftelijk (per mail via Info@nijgraaf.nl) worden doorgegeven
waarna met de lesindelers gekeken kan worden naar mogelijkheden voor inpassing in lessen.
Er zal door de lesindelers in overleg met instructie gekeken worden of er en in welke les er ruimte
om te gaan rijden. De lesindeler zal bij jou aangeven wanneer je les hebt en vanaf wanneer je mee
kunt rijden.
Voorwaarden rondom het rijdend lid zijn van onze vereniging
 De betalingstermijn is per maand. Alle bedragen worden maandelijks automatisch
geïncasseerd.
 Een nieuw lidmaatschap gaat altijd in per eerste van de maand.
 Het standaard lidmaatschap gaat uit van twee lessen per week. Als je dit anders wilt moet je
dat duidelijk aangeven op het inschrijfformulier.
 Buiten de lessen om mag je vrij-rijden in onze rijhal.
 Daarnaast heb je als rijdend lid stemrecht en mag je deelnemen aan (rijdende)
verenigingsactiviteiten die door de vereniging worden georganiseerd.
 Als je lid bent van onze vereniging zien wij ook graag dat je af en toe een vrijwilligers taak op
je neemt. Dit kan van alles zijn, zoals helpen in de kantine, achter de bar, tijdens wedstrijd
helpen, of de onderhoudscommissie helpen. We horen graag wat jij voor de vereniging wilt
betekenen. We gaan er vanuit dat ieder lid zo'n 12 uur per jaar mee helpt.
Je kunt ervoor kiezen dit niet te doen dan kun je dit afkopen voor € 75,- per jaar. Dit bedrag
wordt automatisch geïncasseerd in de maand december.
Als je geen vrijwilligers taken hebt verricht (zonder dat je dit hebt afgekocht) ontvang je aan
het begin van het daaropvolgende jaar een factuur à € 75,-.
Opzegging van het rijdend lidmaatschap
 Dient schriftelijk te gebeuren (mag ook per e-mail) en kan met inachtneming van een
opzegtermijn van minimaal twee maanden;
 Opzegging kan uitsluitend ingaan op betalingsmomenten ( 1e van elke maand);
 Als je lidmaatschap na 1 november afmeld dan moet je het lidmaatschap voor de KNHS voor
het daaropvolgende jaar nog wel betalen. De vereniging wordt hiervoor belast en zal deze
dan ook doorbelasten aan het betreffende lid.

Let op startkaarten vraag jezelf aan bij de KNHS en moet je ook zelf afmelden.
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Vrij rijdende leden








De contributie voor vrij rijdende (zonder lessen) leden tot 18 jaar bedraagt in 2016 € 18,00
per maand. (Dit is inclusief kosten KNHS en Kring).
Je mag hiervoor met max. twee vaste paarden gebruik maken van onze accommodatie.
De contributie voor vrij rijdende leden vanaf 18 jaar bedraagt in 2016 € 22,00 per maand.
(dit is inclusief kosten KNHS en Kring).
Je mag hiervoor met max. twee vaste paarden gebruik maken van onze accommodatie.
Als vrij rijdend lid heb je stemrecht en mag je deelnemen aan ( rijdende)
verenigingsactiviteiten die door de vereniging worden georganiseerd.
Ook mag je vrij rijden in onze rijhal.

Opzegging vrij rijdend lidmaatschap
 Dit lidmaatschap kan alleen op jaarbasis opgezegd worden en moet voor 1 november bij ons
schriftelijk binnen zijn.
 Opzegging van het Iidmaatschap van de KNHS moet ( conform reglement KNHS) voor 1
november van het enig jaar plaatsgevonden hebben.

Startkaartleden








De contributie voor startkaartleden bedraagt in 2016 € 40,- (exclusief kosten KNHS en Kring).
De gehele contributie wordt aan het begin van het jaar automatisch geïncasseerd.
De kosten voor de KNHS en Kring worden apart gefactureerd en ook aan het begin van het
jaar automatisch geïncasseerd.
Dit lidmaatschap kan alleen op jaarbasis opgezegd worden. Opzegging van lidmaatschap van
de KNHS moet (conform reglement KNHS) voor 1 november van het enig jaar plaatsgevonden
hebben.
Als startkaart lid heb je stemrecht en mag je deelnemen (rijdende) verenigingsactiviteiten die
door de vereniging worden georganiseerd.
Vrij rijden in onze rijhal is als startkaart-lid is niet toegestaan.
Als je toch gebruik wilt maken van de rijhal dan dien je je lidmaatschap om te zetten in een
rijdend lidmaatschap.

Slapend lidmaatschap







Als een rijdend lid wordt geconfronteerd met het feit dat hij/zij voor een langere periode niet
meer kan deelnemen aan de rijlessen dan kan diegene zijn/haar lidmaatschap voor een half
jaar slapend maken.
Hiertoe kun je per e-mail een verzoek indienen bij het bestuur (bestuur@nijgraaf.nl)
Na instemming van het bestuur kan dit slapend lidmaatschap ingaan 2 maanden nadat is
gebleken dat je niet meer kunt deelnemen aan de les (meestal omdat of paard of ruiter ziek
zijn) en kan dus maximaal 6 maanden stand houden.
Je betaald over deze periode 50% van de dan geldende contributie voor rijdende leden met 2
lessen.
Zodra je weer kunt deelnemen aan de les komt moet je weer de volledige contributie
betalen. Je hoeft dan geen aanmeldkosten à € 35,- te betalen.
Na 6 maanden vervalt je lidmaatschap van de vereniging. Als je op een later moment toch
weer wilt/kunt gaan rijden kun je je weer aanmelden als zijnde een nieuw lid.
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Niet rijdende leden





De contributie voor niet rijdende leden bedraagt in 2016 € 50,- per jaar. Dit bedrag wordt
jaarlijks aan het begin van het jaar automatisch geïncasseerd.
Het opzegtermijn is op jaarbasis.
Als lid van de Nijgraaf heb je stemrecht en mag je deelnemen aan niet paard gebonden
verenigingsactiviteiten.
Het eventuele abonnement op PaardenSport wordt, indien van toepassing, na levering
jaarlijks automatisch geïncasseerd.

Donateurs


Voor donateurs is het jaarbedrag € 21,-.
Graag ontvangen wij dit bedrag ( of een hoger bedrag) in januari.

4

