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Aanmeldingsformulier kandidaat-leden              2020 

 

 

Personalia 
 
Achternaam kandidaat :      M/V 
 
Voorletters :                                                              Roepnaam : 
  
Geboortedatum : 
 
Straat en huisnummer : 
 
Postcode en woonplaats : 
 

 
Telefoon : E-mail : 
 
Telefoon ouder(s)* :     E-mail ouder(s)* : 
 
* indien kandidaat-lid jonger is dan 18 jaar 
 

 

Soort lidmaatschap 
 
U kunt kiezen voor :   rijdend lidmaatschap / sociëteitslidmaatschap 
 
O   Leden vanaf 18 jaar  O   Buitenleden (buiten Zuid-Holland >18 jaar) 
O   Jeugdleden t/m 17 jaar  O   Studentleden t/m 27 jaar 
 
 
Ik maak wel / geen gebruik van de introductiekaart. 
 
 
Naam onderwijsinstelling : 
   
Bent u voltijd student :   Ja / Nee*  
 

 

Bij ongeval waarschuwen  
 
Naam : Telefoon : Relatie* : 
 
Naam : Telefoon : Relatie* : 
 
* vader / moeder / partner / anders 
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Rijervaring 

 
Heeft u al rijervaring :   Ja / Nee* Zo ja, hoe lang : 
 
(Oud)lid van manege of 
rijvereniging : 
  
In bezit van KNHS/FNRS 
Ruiterpaspoort :   Ja / Nee* Zo ja, nummer :  
 
Voorkeur lesdag(en) :   maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag / zaterdag / zondag* 
 
Ambities :   dressuur / springen / mennen / recreatie* / anders: …………..…………………….. 
 
Van welke rijclub zou u eventueel lid willen worden : 
 

 
Bent u eigenaar van een pony of paard? :   Ja / Nee* 
 

 
Familieleden die reeds lid zijn : 
 

 

Rondleiding 
 
Indien van toepassing, wie 
heeft u rondgeleid op de 
manege?  :   Joan / Mel / Catherina / Ellen / Suzanne / Bente / Saskia / Rogier * 
  

 

Persoonsgegevens 
 
De Jockey Club geeft ieder jaar een jaarboekje uit met daarin onder andere de namen, adressen en 
contactgegevens van alle leden, bedoeld om ervoor te zorgen dat leden elkaar kunnen vinden, essentieel voor 
het verenigingsleven. Ook u zult als lid zo’n boekje ontvangen. Wilt u daar in het kader van de bescherming van 
persoonsgegevens a.u.b. zorgvuldig mee om gaan, deze alleen in huis bewaren en niet aan het eind van het 
jaar in de papierbak gooien? 
 
En gaat u zelf akkoord met het opnemen van de volgende gevens of die van uw kind in het jaarboekje? 
Naam : Ja / Nee* 
Straatadres : Ja / Nee* 
Telefoonnummer : Ja / Nee* 
E-mailadres : Ja / Nee* 
 
En gaat u ermee akkoord dat uw gegevens voor langer dan 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap in 
het archief bewaard blijven? : Ja / Nee* 
 
Ook in een later stadium bent u te allen tijde gerechtigd uw toestemiming in te trekken.   
 
* A.u.b. omcirkelen 
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Introductiekaart 
 
- De introductiekaart geeft recht op 9 groepslessen van een uur, dan wel 6 privélessen van een half uur. 

Deze privélessen zijn uitsluitend voor beginnende ruiters. Dit laatste ter beoordeling van de instructeur. 
Combinaties van 2 privélessen en 6 groepslessen of 4 privélessen en 3 groepslessen zijn mogelijk. 

- De kosten van de introductiekaart bedragen voor kandidaat-leden vanaf 18 jaar:     € 166,50 
- Voor kandidaat-jeugdleden t/m 17 jaar en kandidaat-studentleden:      € 143,10 
- Deze kaart dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. 
- De geldigheidsduur van de introductiekaart is drie maanden. Gedurende deze periode kan de 

aanmeldingsprocedure voor het lidmaatschap worden doorlopen. Indien binnen drie maanden geen 
gebruik wordt gemaakt van (een gedeelte van) de introductiekaart vervalt deze aan de Vereniging. 

 

 

Ondergetekende: 
 
O  wenst een introductiekaart à € 166,50 / € 143,10 (doorhalen wat niet van toepassing is) en 
 

- maakt dit bedrag over op bankrekening NL73ABNA0456280359 of NL56INGB0000278566 ten name 
van Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège 'De Jockey Club'; 
 

- levert bijgaande vrijwaringsverklaring tezamen met het aanvraagformulier in bij de administratie; 
 

- overlegt een bewijs van inschrijving van een voltijd studie (doorhalen indien niet van toepassing) 

 
O wenst direct het lidmaatschap aan te vragen en 
 

- levert bijgaande vrijwaringsverklaring tezamen met het aanvraagformulier in bij de administratie; 
 

- overlegt een bewijs van inschrijving van een voltijd studie (doorhalen indien niet van toepassing) 
 

 
Handtekening kandidaat-lid Handtekening ouder/voogd (t/m 17 jaar) 
 
 
     
 
 
Naam :………………………………………………………………. Naam :................................................................ 

Plaats en datum :………………………………………………. Plaats en datum :…………………………….……………… 
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Vrijwaringsformulier (Art. 17 Huishoudelijk reglement) 

Ondergetekende, lid of introducé van de Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège ‘De Jockey Club’ (“de manege”) 
vrijwaart hierbij de manege voor alle schade, welke dan ook, van ondergetekende en/of derden, welke schade het gevolg is 
van het paardrijden met paarden van de manege en/of eigen paarden in de rijbanen en/of op de terreinen van de manege 
en/of daarbuiten. 

Ten aanzien van deze vrijwaring aan de manege geldt het navolgende: 

1. Bij de aanvaarding van het lidmaatschap van de manege is ondergetekende zich ten volle bewust dat paardrijden risico’s 
met zich meebrengt. Paarden zijn vluchtdieren, die onvoorziene en onverwachte bewegingen kunnen maken tengevolge 
waarvan de ruiter ten val kan komen of anderszins letselschade c.q. schade kan oplopen. Ondergetekende aanvaardt deze 
risico’s en vrijwaart de manege ter zake. 

2. De manege spant zich naar beste vermogen in de sub 1 vermelde risico’s voor de leden en introducés zoveel mogelijk uit 
te sluiten c.q. te beperken. Paardrijlessen op de manege worden dan ook uitsluitend gegeven door gediplomeerde 
instructeurs. De paarden van de manege worden zowel bij de aanschaf als tijdens het gebruik en verzorging daarvan 
telkens op hun geschiktheid voor het berijden door leden beoordeeld.  

3. Tijdens het paardrijden binnen of buiten de manege is het dragen van een helm met een gesloten driepunts 
veiligheidssluiting met een geldig CE-keurmerk, zoals goedgekeurd door de KNHS en de SVP (Stichting Veilig Paardrijden), 
verplicht. De manege is niet in staat de naleving van die verplichting te controleren en/of te sanctioneren en zulks kan in 
redelijkheid van de manege niet worden verlangd. Het rijden zonder helm met veiligheidssluiting is in strijd met de 
reglementen en veiligheidsvoorschriften van de manege en de KNHS en gebeurt volledig voor eigen risico. De manege 
heeft geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens het niet dragen van een helm met veiligheidssluiting.  

4. Deze vrijwaringsclausule geldt ook voor introducés van leden. Leden staan ervoor in dat introducés dit formulier 
ondertekenen. Bij gebreke daarvan vrijwaart het introducerende lid de manege voor schade veroorzaakt door of aan 
introducés. 

5. Deze vrijwaringsclausule geldt tevens voor ouders van jeugdleden. Ouders ondertekenen het vrijwaringsformulier bij de 
aanvaarding van het lidmaatschap door het betrokken jeugdlid. 

6. Dit vrijwaringsformulier geldt tevens in geval van zogenaamde introductielessen. Degene die een introductiekaart koopt, 
ondertekent dit vrijwaringsformulier en verklaart met de inhoud waarvan bekend te zijn, de inhoud en de risico’s van het 
paardrijden te aanvaarden en de manege te vrijwaren.  

7. Ondergetekende verklaart hierbij dat bij ondertekening van deze vrijwaring ondergetekende van de inhoud van de 
vrijwaring goede nota heeft genomen en dat bij de ondertekening de manege ondergetekende op de inhoud en strekking 
van deze vrijwaring heeft geattendeerd. In geval de standaardtekst die hiervoor is opgenomen gewijzigd wordt en bij 
huishoudelijk reglement een nieuwe tekst geldt dan zal de nieuwe en laatste standaard tekst steeds gelden. 

           Sociëteit gevestigd in de 
           Rotterdamsche Manège 
           ‘De Jockey Club’ 

Handtekening kandidaat-lid Handtekening ouder/voogd (t/m 17 jaar) 
 
 
     
 
 
Naam :………………………………………………………………. Naam :................................................................ 

Plaats en datum :………………………………………………. Plaats en datum :…………………………….……………… 


