
INTRODUCTIEFORMULIER PAARDENSPORTVERENIGING HEINO 
 
Welkom bij de Paardensportvereniging Heino. (PSVH). 
 
Via dit formulier willen we je op de hoogte brengen van de nodige informatie 
betreffende de PSVH. 
 
De PSVH bestaat uit twee afdelingen, namelijk: 

• Ponyclub "De Berkenruiters" 

• Landelijke Rijvereniging "De Gunneruiters" 
 
Deze vereniging staat garant voor het begeleiden van wedstrijd- en recreatie ruiters en amazones en biedt de leden 
rij- en theorielessen aan en zij kunnen deelnemen aan wedstrijden, evenementen en activiteiten.  
 
De lessen worden gegeven aan de Berkendijk op dinsdagavond (pony’s)  en 
woensdagavond (paarden en eventueel D en E pony's). 
 
Lestijden (aan wijziging onderhevig): 

De ponyclub leden lessen op dinsdagavond van 18.30-19.30 uur en van 19.30-20.30 uur. 
De lessen worden verzorgd door Michelle van Gerner en Loesmarie van den Berg. 
Afmelden voor de les bij Willy Stroeve; 06-37193344 
 
De lessen voor de ruiters & paarden op woensdagavond 19.00-20.00 uur en van 20.00-21.00 uur worden 
verzorgd door Riet Dijsselhof en Loesmarie van den Berg. 
Afmelden voor de les bij Riny Holterman; 06-43417773 

 
De contributie wordt per jaar in de voorjaarsvergadering vastgesteld. 
De contributie bestaat uit een basiscontributie en een lescontributie. 
Momenteel bedraagt de basiscontributie het volgende: 
jeugdlid (t/m 18 jaar) € 90,=; volwassen lid € 120,=; startkaartlid € 50,= en donateur € 20,= 
Het lesgeld bedraagt momenteel: 
dinsdagles € 80,= en woensdagles €130,=  
Daarbij komen de lidmaatschapkosten van de KNHS. 
 
Als aspirant lid mag je 1 maand kosteloos meedraaien in één van de lessen. 
 
Als lid van de PSVH wordt er een actieve rol van je, of één van je ouders, verwacht binnen de vereniging. 
Er zijn diverse activiteiten en commissies waarin je, of één van je ouders, kunt deelnemen. 
 
Het bestuur heeft voor de vereniging een huishoudelijk reglement opgesteld, welke je wordt toegezonden na 
aanmelding als lid van de PSVH. 
 
Je kunt je aanmelden via het bijgevoegde aanmeldingsformulier. 
 
Bestuursleden: 
Hanny Hulsebos (voorzitter), Claudia Huisman (secretaris), Corina Stoop (penningmeester), Erna Mulder en Anneke 
Bendijk. 

We hopen dat je een sportieve en prettige tijd zult hebben bij onze vereniging.   


