
Paardensportvereniging 

LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA 
Gevestigd in de gemeente Aalburg – opgericht in 1922. 
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. 
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AANVRAAG LIDMAATSCHAP 
 
 
De bij de KNHS aangesloten verenigingen zijn verplicht alle leden van hun vereniging bij de KNHS aan te 
melden. Leden van de KNHS zijn verplicht de statuten en de reglementen van de KNHS en de besluiten 
van de organen van de KNHS na te leven. 
 
 
 

LIDMAATSCHAP  
Gewenste ingangsdatum 
lidmaatschap 

 

Gewenst lidmaatschap o Lid met paard 
o Lid met pony (leeftijd bereider < 18 jaar, paarden niet toegestaan) 

Soort lidmaatschap 
(voor verschuldigde contributie en 
verdere gegevens zie onze website 
www.lvhea.nl) 

o Rijdend lid (inentingsbewijs paard/pony toevoegen  bij 
aanvraagformulier)  

o Buitenlid 
o Rustend lid 
o Donateur 
o Menlid 

Abonnement PaardenSport 
(1 per gezin verplicht voor officials en 
startpashouders, voor overige leden 
is het abonnement vrijwillig) 

o Ja 
o Nee 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Achternaam en voorletters  
 

 Roepnaam  
 

Adres 
(straat + huisnummer)  

Postcode + woonplaats  
 

Telefoonnummer  
 

Mobiel nummer  
 

E-mail adres  
 

Geboortedatum 
 
 

Geslacht o Man 
o Vrouw 

Nationaliteit  
 

Persoonsnummer KNHS 
(invullen indien u al bekend bent/bent 
geweest bij de KNHS) 

 

GEGEVENS PAARD/PONY 

Naam paard / pony  
 

 Geslacht 
o Merrie 
o Ruin 
o Hengst 
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ONDERTEKENING 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het bovenstaande, de gevraagde gegevens naar 
waarheid en volledig te hebben ingevuld en zich te verbinden aan het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk 
reglement van PSV ‘Land van Heusden en Altena’ (te downloaden via www.lvhea.nl) 

Naam: Plaats, datum: Handtekening: 

Indien minderjarig, akkoordverklaring ouder/voogd: 
Naam en voorletters ouder/voogd: Plaats, datum: Handtekening: 

Dit formulier (duidelijk, volledig en nauwkeurig in gevuld en ondertekend)  
retourneren aan de secretaris van PSV ‘Land van Heusde n en Altena’: 

Germa Booi, Hoptuin 12, 4261 LS Wijk en Aalburg, tel . 0416-778116, secretaris@lvhea.nl  

 


