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De vereniging: 
De PSV Trynwâlden e.o. is destijds opgericht met als doel om voor een breed publiek het paardrijden 
en mennen van paarden mogelijk te maken tegen een zo laag mogelijke contributie. Om dit doel te 
bereiken wordt het werk voor deze vereniging voornamelijk door vrijwilligers verricht. De gebouwen 
worden door een stichting (Stichting Friesland Manege / SFM) gehuurd.  PSV Trynwâlden e.o. is 
participant in deze stichting en zo een belangrijke onderhuurder van de gebouwen. 
 
Door de gehuurde accommodatie ook zo nu en dan (deels) aan anderen beschikbaar te stellen, krijgt 
SFM de exploitatie tegen een redelijke prijs rond. Een insteek die ook de PSV Trynwâlden voordelen 
biedt. En dat betekent soms even 'inschikken'. 
 
Net als de inzet van leden/vrijwilligers om PSV draaiende te kunnen houden. Want zonder vrijwillige 
inzet kan onze club niet. Daarom staat dit ook als verplichting op het aanmeldingsformulier. 
 
 
Lidmaatschapsvoorwaarden. 

• De duur van het lidmaatschap is minimaal een halfjaar; 
• Als u lid wordt van de PSV Trynwâlden e.o. wordt u ook automatisch lid van de 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Dit lidmaatschap is nodig 
vanwege juridische eisen en wettelijke aansprakelijkheid. Het lidmaatschap van de 
KNHS moet indien nodig uiterlijk twee maanden voor de jaarwisseling worden opgezegd; 

• Het lidmaatschap van PSV vangt aan op de 1e van een kwartaal; 
• Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging en wordt zonder tegenbericht automatisch weer 

verlengd voor een kwartaal; 
• Het lidmaatschap opzeggen kan tot 1 maand voor afloop van de lidmaatschapsperiode 

oftewel: tot 1 maand voor het begin van het volgende kwartaal; 
• Aanmelding, wijziging en opzegging alleen schriftelijk middels de daarvoor bestemde 

formulieren; 
• Van aanmelding, wijziging of opzegging ontvangt u een schriftelijke bevestiging; 
• De contributie is voor de gehele lidmaatschapsperiode bij vooruitbetaling verschuldigd en 

wordt via automatische incasso per kwartaal van uw rekening afgeschreven rond de volgende 
data:  
1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober. 

• Er vindt geen restitutie plaats van betaalde contributie. 
 
Aanmelding, wijziging en opzeggingen schriftelijk. 
Aanmeldingen, wijzigingen en opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk op de daarvoor bestemde 
“formulieren” worden gedaan. Het betreffende formulier kunt u zenden of bezorgen bij het 
desbetreffende lid van de indelingscommissie. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de leden van de 
indelingscommissie, in de Foyer van de manege of op de website psv-trynwalden.nl. Voor aanmelding, 
wijziging op beëindiging van het lidmaatschap kunt u contact opnemen met het desbetreffende lid van 
de indelingscommissie: 
 
• Rijden  : Jifke Heslinga 058 – 256 23 94 

 
• Mennen: Carla Wind 058 – 256 33 40 
 
Als u in een les ingedeeld bent of wilt worden, beslist de indelingscommissie in overleg met u in welke 
les u ingedeeld wordt of dat u op de wachtlijst geplaatst wordt. Ieder betalend lid kan vrij rijden in de 
rijhallen, maar heeft zich te houden aan het schema dat op het whiteboard staat bij de ingang van de 
manege. 
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Contributie betaling. 
De contributie is voor de gehele lidmaatschapsperiode bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt via 
automatische incasso per kwartaal van uw rekening afgeschreven op de volgende data:  
1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober. Het bestuur doet een dringend beroep op u ervoor te 
zorgen dat er rond bovengenoemde data voldoende saldo op uw rekening staat. Bij te laag saldo 
(waardoor er niet automatisch geïncasseerd kan worden) zendt de penningmeester u een herinnering 
waarin u vriendelijk wordt verzocht uw lidmaatschapsgeld binnen 14 dagen te betalen. Doet u dat 
niet, volgt er een aanmaning, verhoogd met € 15,00 administratiekosten. U hebt dan nog 5 dagen de 
tijd om te betalen, daarna zal de vordering uit handen gegeven worden aan onze gemachtigde 
“Algemeen Financieel Incassobedrijf te Leeuwarden”. Uiteraard zullen alle bijkomende kosten op u 
worden verhaald. Ook wordt – indien onze vordering op u bij de “AFI” ligt – u de toegang tot de 
manege ontzegd en wordt u bij de KNHS gemeld als wanbetaler. U kunt dan niet bij een andere 
manege lid worden totdat u uw achterstallige contributie heeft betaald. Ook worden achterstanden 
gemeld bij de wedstrijdsecretariaten en de indelingscommissie. In dergelijke gevallen worden er geen 
startkaarten en wedstrijdcoupons meer verstrekt. 
Als tegen-rekening op uw bankafschrift bij automatische incassering staat ons IBAN vermeld: 
NL11RABO0114038295 
 
Overzicht contributies per 1 januari 2015 exclusief lidmaatschapskosten KNHS. 
Omschrijving lidmaatschap: Contributie per kwartaal  Contributie per jaar  
Entree geld Junior lid - - 
Junior lid 36,75 147,00 
Junior lid + les 60,75 243,00 
   
Junior lid tot 18 jaar - - 
Entree geld Senior lid - - 
Senior lid 41,00 164,00 
Senior lid + les 81,50 326,00 
   
Huur kar 12,50 50,00 
   
Senior lid vanaf 18 jaar - - 
   
Voltige lid 21,50 86,00 
   
Jurylid /Niet rijdend lid //(oud!) -             23,00 (1 april) 
   
Administratief lid 15,25 61,00 

 

   
 

 
De lidmaatschapskosten van de KNHS zijn jaarlijks c.a. Euro 18,- / Paard en Sport ca. 33,00 
 
 
Een voltige-lid heeft eens in de 2 weken les, maakt verder geen gebruik van de accommodatie van 
PSV.  Op de algemene vergadering wordt hij/zij vertegenwoordigd door een ouder of voogd. Dit 
laatste geldt ook voor een junior lid.   
 
 
Een administratief lid is lid van PSV omdat andere organisaties (bijv. KNHS) dat vereisen. Hij/zij maakt 
geen gebruik van de accommodatie (rijbakken) van PSV. Heeft op de algemene vergadering als lid wel 
stemrecht.  


