
 

Aanmeldingsformulier Paarden en Pony Sport 
Vereniging Bussloo (PPSV Bussloo) 
 
Voornaam:  _____________________________________________________ 

Achternaam:  _____________________________________________________ 

Roepnaam:  _____________________________________________________ 

Geboortedatum: _____________________________________________________ 

Adres:   _____________________________________________________ 

Postcode:  _____________________________________________________ 

Woonplaats:  _____________________________________________________ 

Telefoonnummer: _____________________________________________________ 

Mobiele nummer: _____________________________________________________ 

E-mailadres:  _____________________________________________________ 

 
Bent u al lid van de KNHS? 

☐ Ja 

☐ Nee 

 
Zo ja, wat is uw persoonsnummer? __________________________________________ 

Bent u al lid of lid geweest van een vereniging? 

☐ Ja 

☐ Nee 

 
Zo ja, welke en bent u nog lid? _____________________________________________ 

Datum ingang lidmaatschap: _______________________________________________ 

Soort lidmaatschap: 

☐ Basis lidmaatschap 

☐ Basis lidmaatschap + 1 les 

☐ Basis lidmaatschap + 2 lessen 

 
Welke les(sen) wilt u volgen? 

☐ Dressuurles maandagavond 

☐ Dressuurles dinsdagavond 

☐ Springles donderdagavond 

☐ Dressuur-/springles zondagochtend (alleen pony’s) 

 
   
 
         Paraaf: 



 

Wilt u een sleutel van ons hek ontvangen (tegen betalen van borg) zodat u buiten de 
lessen om vrij gebruik kan maken van onze buitenaccommodatie? 

☐ Ja 

☐ Nee   

           
 
Wanneer je als (toekomstig) lid jonger bent dan 18 jaar, dan hebben wij toestemming 
van een ouder en/of verzorger nodig. Hij/zij vult de gegevens hieronder in. 
 
Voornaam:  _____________________________________________________ 

Achternaam:  _____________________________________________________ 

Adres:   _____________________________________________________ 

Postcode:  _____________________________________________________ 

Woonplaats:  _____________________________________________________ 

Telefoonnummer: _____________________________________________________ 

E-mailadres:  _____________________________________________________ 

 
Ondergetekende stelt zich beschikbaar voor vrijwilligerswerk en verklaart (verklaren 
bekend te zijn met de Statuten en het Algemeen Reglement en deze te zullen 
respecteren en verplicht zich overigens tot tijdige betaling van de contributie en 
overige eventueel verschuldigde bedragen. 
 
Voor het innen van de contributie wordt een automatische incasso machtiging ingevuld 
 
 
Plaats en datum        Handtekening  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Doorlopende SEPA Incasso Machtiging 

 
Naam incassant:    Paarden en Pony Sport Vereniging Bussloo 

Adres incassant:    Kneuterstraat 16 

Postcode en woonplaats incassant:  7384 CM Wilp 

Incassant ID:     NL38ZZZ401011260000 

Kenmerk machtiging:   Kosten lidmaatschap PPSV Bussloo + kosten 

      KNHS 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan PPSV Bussloo om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven voor de kosten van het lidmaatschap en uw bank om 

doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven in overeenstemming met de 

opdracht van PPSV Bussloo. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 

hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank 

naar de voorwaarden. 

Naam:    ________________________________________________ 

Adres:    ________________________________________________ 

Postcode:   ________________________________________________ 

Woonplaats:   ________________________________________________ 

Rekeningnummer (IBAN): ________________________________________________ 

 
 
Plaats en datum        Handtekening  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij leden informeren over de 
vereniging en haar activiteiten. Ook willen we wedstrijduitslagen en soms ook filmpjes 
en foto’s van u op social media, apps, internet en krantenartikelen plaatsen. Met dit 
formulier geeft u toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken. 
 
 
Met dit formulier geef ik _____________________ PPSV Bussloo toestemming om 
gegevens over mij te verwerken. 
 
 
Ik geef PPSV Bussloo met dit formulier toestemming om mijn gegevens te verwerken: 

• Voor het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes op social media, 
internet of de krant 

• Mijn naam en telefoonnummer beschikbaar stellen voor verenigingsactiviteiten 
zodat andere leden mij kunnen benaderen 

 
 
Mijn toestemming geldt alleen voor de boven beschreven redenen, gegevens en 
organisaties.  
 
 

Naam:   _____________________________________________________ 

Achternaam:  _____________________________________________________ 

Geboortedatum: _____________________________________________________ 

 

Plaats en datum        Handtekening  
 
 
 
 
 
Als de ondergetekende op het moment van tekenen jonger dan 18 jaar is dan dient 
deze verklaring ook door een ouder en/of verzorger ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/verzorger: ___________________________________________________ 

 
Plaats en datum        Handtekening  
 


