
 
 
 

Aanvulling - jaar 2023 - op het Huishoudelijk Reglement  
van de Vereniging Eindhovense Manege (VEM) 

 

 
 

Contributie VEM 
1. Het lidmaatschap van de VEM is verplicht voor iedereen die de ruitersport beoefent in de accommodatie van 

de Eindhovense Manege. 
2. Een aspirant-lid zal tijdens een van de eerste lessen door een van de medewerkers van de Eindhovense 

Manege gevraagd worden een lesovereenkomst in te vullen.  
3. De VEM-ledenadministratie schrijft het aspirant-lid in en hem/haar wordt een rekening toegestuurd met een 

vervaldatum van twee maanden. Door betaling van deze rekening gaat het aspirant-lidmaatschap over in 
lidmaatschap van de VEM.  

4. De VEM-jaarcontributie bedraagt voor een: 
 Seniorlid € 39,50 (via automatische incasso € 37,50) 
 Jeugdlid € 21,50 (via automatische incasso € 19,50) 

5. Het uiteindelijke contributiebedrag is mede afhankelijk van: 
 De leeftijd, vanaf het jaar waarin men 19 jaar wordt, is men seniorlid. 
 Het gezinsverband, bij meer dan drie gezinsleden, zijn alleen de drie gezinsleden met de hoogste 

contributiebedragen afdracht verschuldigd. 
 Het moment van de eerste les:  

o in januari - juli is 100% contributie verschuldigd; 
o in augustus - oktober is 50% contributie verschuldigd;  
o in november - december is voor dat jaar geen contributie meer verschuldigd. 

6. De jaarbijdrage voor een donateur bedraagt minimaal de jaarcontributie van een seniorlid (zie punt 4). Een 
donateur ontvangt ook de Chambrière. 

 

 Contributie KNHS 

7. Wedstrijdruiters bij de VEM zijn verplicht om de contributie voor de Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie (KNHS) te betalen. Deze contributie wordt door de VEM betaald aan de KNHS en daarna door 
de VEM bij de leden geïnd. 

8. De KNHS-contributie bedraagt € 27,50. 
9. De KNHS-contributie hoeft niet betaald te worden door VEM-leden die schriftelijk aantonen dat zij via een 

andere vereniging de KNHS-contributie betalen. 
 

Opzegging van het lidmaatschap 

10. Afmelden van het lidmaatschap kan tot 1 november voorafgaande aan het jaar waarin men haar of zijn 
lidmaatschap wenst te beëindigen. Dit geldt voor zowel het lidmaatschap van de VEM als, indien van 
toepassing, de KNHS. De opzegging, liefst met daarbij de reden aangegeven, dient te gebeuren: 
 per email aan: ledenadministratie@eindhovensemanege.nl. 
 schriftelijk aan: VEM-ledenadministratie, Roostenlaan 313, 5644 BR  Eindhoven, of 
 op een (geel) VEM- wijzigingsformulier dat bij een van de medewerkers van de Eindhovense Manege 

verkrijgbaar is en daar ook weer ingeleverd kan worden. 
Leden die hun lidmaatschap niet vóór 1 november hebben opgezegd zijn voor het volle daaropvolgende  
kalenderjaar VEM-contributie en eventueel KNHS-afdracht verschuldigd. 
Meer informatie over afmelden: www.eindhovensemanege.nl/afmelden 
 

Wijziging van de lidmaatschapgegevens 

11. Wijzigingen van lidmaatschapgegevens (bijvoorbeeld adres of telefoonnummer) kunnen op de volgende 
manieren worden doorgegeven: 
 per email aan: ledenadministratie@eindhovensemanege.nl 
 schriftelijk aan: VEM-ledenadministratie, Roostenlaan 313, 5644 BR  Eindhoven 
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