
 

Namens Club Breehees heten wij u welkom als lid van onze vereniging ‘’ 
Ponyclub Camping Breehees’’.  
Wilt u lid worden van onze ponyclub vul dan het onderstaand inschrijf 
formulier volledig in. U kunt verschillende keuzes invullen in het 
inschrijfformulier, onder het inschrijfformulier vindt u de uitleg over deze verschillende 
keuzes.  
 

Persoonsgegevens: 

Naam  

Achternaam  

Geboortedatum  

Adres  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

Mobiel telefoonnummer  

Nummer in geval van 
nood 

 

E-mailadres  

Keuze lidmaatschap: 

Begindatum lidmaatschap  

Soort lidmaatschap KNHS  Actief € 25,75 / Niet actief 

Soort lidmaatschap Club 
Breehees 

Kind (tot 16 jaar) €30   / Volwassenen € 50 
( dit bedrag is los van het KNHS lidmaatschap en wordt aan 
Camping Breehees betaald d.m.v een tikkie) 

 Rijdend / niet rijdend  

KNHS gegevens  

Persoonsnummer KNHS                                                    (indien van toepassing) 

Actieve startkaarthouder Ja /  Nee 

Starten voor Camping 
Breehees  

Ja  /  Nee * 
( dit houdt in dat je ergens anders een actief lidmaatschap 
hebt.) 

Paard/Pony 

Naam paard / pony  

Stokmaat paard /pony   

Wilt u actief op de hoogte gehouden worden door middels van e-mails/ appjes?    Ja  / Nee 

 
U wordt altijd lid van Club Breehees, u betaald voor een kind (tot 16 jaar) €30 en voor een 
volwassene €50 per jaar. Hiervoor mag je deelnemen aan gezellige activiteiten , zoals een 
BBQ-avond en ontvang je een ClubBreehees jas.  
 
U kunt er ook voor kiezen om lid te worden van de KNHS( hier moet je lid van zijn wil je op 
wedstrijd gaan), dit is dan apart van het lidmaatschap van ClubBreehees. Wilt u lid worden 
van de KNHS gaat dit wel via Carolien, die moet je aanmelden bij de KNHS. Als u een 
startkaart aan wilt vragen gaat dit ook via de KNHS, de kosten hiervoor betaal je dan ook 
aan de KNHS en niet aan ons.  
 
Door dit inschrijfformulier te tekenen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden ( deze 
zijn terug te vinden op www.breehees.nl). Ook gaat u akkoord met het gebruik van de 
gemaakte video’s en foto’s voor uitingen van onze club ( zoals social media). 
 
 
Naam:  
 
Handtekening:  

http://www.breehees.nl/

