Lidmaatschap
U kunt lid worden van L.R. Avereest e.o.
Ook als u zelf niet rijdt kunt u L.R. Avereest steunen door u
aan te melden als niet rijdend lid of door donateur te worden
van L.R. Avereest.
Als aspirant lid krijgt u de mogelijkheid om eerst te wennen aan de lessen binnen
onze vereniging. Na 3 proeflessen kunt u besluiten om lid te worden.
Als lid van L.R. Avereest bent u automatisch aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportfederatie (KNHS) en kunt u een startkaart aanvragen om wedstrijden te gaan rijden. Tevens
ontvangt u het blad Paard en Sport, het informatiemagazine van de KNHS.
U kunt als rijdend lid wekelijks les krijgen op de woensdagavond les in de Diamanthal in Balkbrug. In
beide hallen worden lessen verzorgd, de één gespecialiseerd op dressuur, de ander op springen,
zodat iedereen gericht les kan krijgen. In overleg met Jolanda Kat (springen) of Marry Broek
(dressuur) kunt u in de gewenste les ingedeeld worden.
Op onze lesavonden wordt de kantine bemand door leden van de vereniging. Als u lid bent, wordt u
daarvoor ook ingedeeld en u doet dan kantinedienst samen met iemand die daar al ervaring in heeft.
Tevens wordt van u verwacht uw mannetje te staan tijdens één van onze wedstrijden, want ook
zonder vrijwilligers kunnen wij geen wedstrijden organiseren.
Als lid van de vereniging heeft u natuurlijk ook stemrecht tijdens onze ledenvergaderingen. U kunt
dus ook meebeslissen over de gang van zaken binnen uw club.

Lidmaatschapstarieven per jaar
Rijdend lid met les: € 245,-- (1 les per week)
Rijdend lid zonder les: € 115,-- (geen les, wel wedstrijdrijdend lid bij de KNHS)
Niet-rijdend lid: € 75,-- (geen les, geen wedstrijdrijdend lid)
Donateur: € 25,-- (geen stemrecht)
Voor inlichtingen over het lidmaatschap kunt u terecht bij Renske Lensink
Telefoon: 0523-611920
e-mail: bestuur@lravereest.nl

