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Hallo, 

Leuk dat je belangstelling hebt voor paardensportvereniging Aalten. 

Bij deze ontvang je het aanmeldformulier van PSVA. Om je aan te melden als lid heb ik het 
een en ander nodig aan gegevens enz. Je ontvangt vandaag diverse formulieren via de mail. 
Indien je lessen gaat volgen, graag voor aanvang van je eerste les retour naar 't Veentje 4 
7121 MA Aalten. Mag in de brievenbus, of per mail bea8@kpnmail.nl 

Contributie enz. innen wij via een automatisch incasso. Contributie schrijven we 1x per 
maand af. Elk jaar word in de jaarvergadering besproken of wij deelnemen aan de Grote 
clubactie dmv van 10 loten verkopen of €30,- incasseren. 

Ik meld je aan bij de KNHS (ongeacht of je al een lidmaatschap hebt bij de KNHS) dat is een 
overkoepelende organisatie voor de paardensport. Alle leden moeten daar aangemeld zijn 
o.a. ivm verzekering. De kosten zijn € 27,50 per jaar en is geldig van 1 jan. t/m 31 dec. en 
wordt automatisch verlengt. 

Tevens meld ik je aan bij onze maillijst zodat je van alles op de hoogte bent. 

Je krijgt een uitnodiging voor een groepsapp waarin je kunt zien of er wijzigingen zijn.(indien 
je lessen volgt) En daar kun je tevens afmelden als je een keer niet naar les kunt komen. 
Graag 24 uur voor je lesdag afmelden i.v.m. plannen/verschuiven. 

Wij verwachten van alle leden/ouders dat ze minimaal 3 a 4 x per jaar vrijwilligerswerk doen, 
je wordt gevraagd om te helpen tijdens evenementen. Alleen samen kunnen we de club 
draaiende houden. Wij kennen geen wekelijkse kantinediensten, je mag zelf drinken halen uit 
de kantine.(betaling gaat via Tikkie) De instructie waardeert het als je informeert of ze iets te 
drinken willen.(gratis)  

Ongetwijfeld zijn er nu of in de toekomst vragen....stuur mij gerust een app. of bel me 06-
28685851 Per mail ben ik bereikbaar via bea8@kpnmail.nl 

 

Ik wens je heel veel plezier bij onze club! 

 

Groetjes, 

Bea Aalbers Penningmeester PSVA  

 

 

 


