Manegevereniging
“De Driesporenruiters”

Manegevereniging
“De Driesporenruiters”

aanmeldings- / mutatieformulier

p/a Esweg 3, 9661 TH Alteveer - driesporenruiters@gmail.com

Lesgroep *

Jeugd

Volwassenen

Woldstee

* doorhalen wat niet
van toepassing is
indien van toepassing

Naam ouder/verzorger
Naam lid
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN-bankrekeningnummer
Tenaamstelling bankrekening
Betreft:

Aanmelding als lid
Aanmelding lessen
Wijziging gegevens
Opschorting lessen
Opzegging lessen
Opzegging lidmaatschap

m.i.v.
m.i.v.
m.i.v.
van / tot
m.i.v.
m.i.v.

*

**
***

* = datum waarop met de lessen is begonnen (je wordt dan automatisch ook lid van de manegevereniging)
** = er geldt een opzegtermijn van 1 maand
*** = lidmaatschap eindigt per 1 januari van het volgende jaar, er geldt een opzegtermijn 2 maanden

Privacy
Ondergetekende verklaart zich akkoord met het Privacyreglement op de achterzijde van het huishoudelijk
reglement, dat samen met het aanmeldingsformulier is uitgereikt.
Tijdens de lessen en evenementen kunnen er foto's en/of video's worden gemaakt die publiekelijk gebruikt
kunnen worden, zoals op de website, facebook en in andere media. Ondergetekende is hiermee akkoord.
INCASSOMACHTIGING
Bij een nieuw lidmaatschap machtigt ondergetekende hierbij Manegevereniging De Driesporenruiters te
Onstwedde tot wederopzegging om de jaarlijkse contributie rond 27 januari van bovenstaande bankrekening
af te schrijven en, indien van toepassing, het lesgeld maandelijks achteraf rond de 27e van de maand.
Indien het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar aanvangt, wordt eenmalig de jaarlijkse contributie
voor het lopende jaar afgeschreven rond de 27e van de eerstvolgende maand.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 8 weken (56 dagen) de tijd om uw bank opdracht te
geven het bedrag terug te storten (storneren). Bij beëindiging van de lessen en/of het lidmaatschap zal de
Manegevereniging zorgen voor een tijdige stopzetting van de machtiging(en).

Datum:

Handtekening:

Contactadres leden manegevereniging De Driesporenruiters
Nadine Schrijver, p/a Esweg 3, 9661 TH Alteveer, e-mail: driesporenruiters@gmail.com, telefoon: 06-17440156.

Dit formulier graag zo snel mogelijk inleveren bij de instructie!

Manegevereniging
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Manegevereniging
“De Driesporenruiters”

huishoudelijk reglement 2022

p/a Esweg 3, 9661 TH Alteveer - driesporenruiters@gmail.com

Contributie en lesgeld per 1-1-2022:
• Contributie lidmaatschap, per kalenderjaar
€ 12,• Lesgeld mensen met een beperking per maand € 22,- (incl. wedstrijdgeld)

• Lesgeld jeugd tot 18 jaar per maand € 32,• Lesgeld volwassenen per maand
€ 35,-

Er zijn geen lessen op: nieuwjaarsdag, vrijdag voor de rommelmarkt, koningsdag, goede vrijdag, paasmaandag, hemelvaartsdag,
pinkstermaandag, kerstavond (na 17.30/18.00 uur), kerstdagen, oudjaarsdag, vrijdag voor de bouwvak na 19.30 uur en 3 weken in
de bouwvakvakantie. Tevens kan bij extreme weersomstandigheden (hitte/kou) het bestuur in overleg met instructie besluiten de
lessen af te gelasten; zie ook het hitteprotocol dat is op te vragen bij het bestuur via de secretaris.
Inhaallessen kunnen voor deze uren niet worden gegeven en ook niet bij eventuele verhindering op de afgesproken lestijden. Alleen
bij langdurige afwezigheid wegens ziekte (1 maand of langer) kan het lesgeld tijdelijk worden stopgezet in overleg met instructie via
het mutatieformulier aan de ledenadministratie. Meld in ieder geval een verhindering van de lessen vroegtijdig bij de instructie.
Betaling:
Betaling vindt plaats via automatische incasso. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier wordt de manegevereniging
gemachtigd om de jaarlijkse contributie rond 27 januari te incasseren en, indien van toepassing, maandelijks achteraf rond de 27e
het lesgeld. Bij opzegging wordt de automatische incasso tijdig stopgezet conform de geldende regels.
Privacy: Onze privacyverklaring staat op de achterzijde van dit huishoudelijk reglement.
Acties:
Om de kosten voor onze leden zo laag mogelijk te houden, organiseren wij jaarlijks een aantal activiteiten. Naast de rommelmarkt
in januari wordt elk jaar een actie in het voorjaar en in het najaar gehouden; wij gaan er van uit dat alle leden hieraan meewerken.
Algemeen:
• Voor ruiters van manegepaarden geldt een maximum gewicht van 100 kg.
• Manegepaarden worden alleen gereden met compleet harnachement (hoofdstel en zadel of deugdelijke voltigesingel).
• Er kunnen foto's gemaakt worden tijdens de lessen en bij evenementen, deze kunnen ook publiekelijk gebruikt worden.
• Betreden van de manege en het manegeterrein is op eigen risico. Paardrijden is te allen tijde op eigen risico.
U moet zich bij de administratie melden voor:
• opzegging lidmaatschap (per 1 januari)
• opzegging lessen (voor de 1e van de maand)
• bij langdurige afwezigheid wegens ziekte
• adreswijzigingen (tevens e-mail adres)
• aanmelding nieuwe leden

(bij voorkeur via het aanmeldings-/mutatieformulier)
uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail); er geldt een opzegtermijn van 2 maanden
uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail); er geldt een opzegtermijn van 1 maand
uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail); direct melden
uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail)

Als u met eigen pony/paard in de manege komt, moet u jaarlijks in januari een kopie van een geldige influenza-inenting van uw
pony/paard overleggen aan instructie. Nieuwe leden met een eigen pony/paard doen dit ook bij aanvang van het lidmaatschap.
Ook moet u een kopie inleveren als u met een ander(e) paard/pony de manege bezoekt. Dit geldt ook voor de wedstrijden.
Bestuur:

Ditta Buitenhuis
Joyce Visser
Johan Smith
Liane Oosterhuis
Mirjam Pol
Christa Schoenmaker
Nadine Schrijver

Administratie:

Nadine Schrijver, p/a Esweg 3, 9661 TH Alteveer, tel. 06-17440156, e-mail: driesporenruiters@gmail.com.

Instructie:

Voor informatie over lestijden en lesindeling / bereikbaarheid:
Charite Grob
tel. 06-51723367
maandagmorgen en -middag, woensdag- en donderdagavond en vrijdag.
Jonique Eshuis tel. 06-83506843
aanwezig dinsdag- en woensdagmiddag.
Linda Spittje
tel. 06-30372190
aanwezig donderdagmiddag.

voorzitter (evenementen, kantinebeheer)
secretaris (secretariaat, sponsoring, communicatie)
penningmeester (financiën)
lid (jeugdbeleid)
lid (vrijwilligers, wedstrijden en MV-activiteiten)
lid (paarden, veiligheid, lessen mensen met beperking)
lid (ledenadministratie, instructie/lessen)

tel. 06-13840657
tel. 06-41390118
tel. 06-14426838
tel. 06-50816318
tel. 06-53685605
tel. 06-23154253
tel. 06-17440156

Houdt u er wel rekening mee dat de instructie tijdens de lessen zo min mogelijk wordt gestoord. Dus graag bellen
voor aanvang van de lessen of erna, zie voor de tijden het lesrooster op onze website.
Bankrekening:

NL64.RABO.0349.0524.33

Manege De Driesporen - Wessinghuizerweg 4b - 9591 VJ Onstwedde
Kijk voor actuele informatie op www.manegededriesporen.nl
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Manegevereniging
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Privacyverklaring

p/a Beukenweg 5a, 9591 AX Onstwedde
e-mail: driesporenruiters@gmail.com

Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Manegevereniging De Driesporenruiters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring geven we heldere informatie over hoe wij uw privacy waarborgen en omgaan met
uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:
- uw lidmaatschap bij onze vereniging;
- indien van toepassing, de indeling van de paardrijlessen;
- alle overige verenigingszaken.
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij uw persoonsgegevens anders gaan verwerken;
• u bij uw aanmelding zullen vragen of u akkoord bent met deze Privacyverklaring;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van uw
overeenkomst met ons (het lidmaatschap).
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.
Als manegevereniging De Driesporenruiters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wil opnemen, kan dat via de in het briefhoofd vermelde contactgegevens.
Verwerking van persoonsgegevens van leden
Manegevereniging De Driesporenruiters verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar leden
- voornaam, achternaam, indien van toepassing: naam ouder/verzorger, geboortedatum, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en aanvangsdatum lidmaatschap.
Wij slaan uw persoonsgegevens op voor de verwerking van uw lidmaatschap van onze vereniging.
Gedurende de looptijd van uw lidmaatschap worden uw gegevens gebruikt voor toezending van de
nieuwsbrief, indien van toepassing: indeling van de paardrijlessen, oproepen voor ledenvergaderingen
en voor alle overige verenigingszaken, zoals het meewerken aan acties. Wanneer u hier niet langer prijs
op stelt, kunt u uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden
ingaande 1 januari van het jaar dat op uw opzegging volgt. Daarna worden uw gegevens verwijderd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar het (mail)adres zoals in het briefhoofd
vermeld. Wanneer u gebruik maakt van e-mail kunnen wij u vragen zich nader te identificeren.
Beveiliging
Manegevereniging De Driesporenruiters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
doorlopend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van persoonsgegevens tegen te gaan.
Onstwedde, 24 mei 2018

