
AANSLUITING 2023 

STAPELHEYDE / PAARDENSPORT VLAANDEREN  

 

Vul a.u.b. het volledige document in DRUKLETTERS in. 

Persoonsgegevens 

Naam: 

Voornaam: 

Geboortedatum: Geslacht:  (  ) Man    (  ) Vrouw 

Straat + nr: 

Postnummer:                         Gemeente: 

GSM1: GSM2: 

e-mailadres 

                       

                       

 

Enkel voor nieuwe clubleden die al aangesloten zijn bij Paardensport Vlaanderen: 

Lidnummer 
indien gekend 

 

 
       

 

Duid hieronder het gewenste lidmaatschap aan, vul het bedrag in en kruis de betalingswijze aan: 

Lidgeld 

 
C: L01 Recreatief lidmaatschap Paardensport Vlaanderen + Lidgeld 

Stapelheyde + ongevallenverzekering tijdens lessen/clubactiviteiten  
€50 

 
CI: L01 Recreatief lidmaatschap Paardensport Vlaanderen + lidgeld 

Stapelheyde +  ongevallenverzekering tijdens lessen/clubactiviteiten 
met uitbreiding individueel rijden 

€65 

 
Lidgeld Stapelheyde voor competitieve ruiter en voor ruiters die reeds 
via een andere club aangesloten zijn bij Paardensport Vlaanderen 

€30 

 
NS01 Sympathisanten vergunning Paardensport Vlaanderen + lidgeld 
Stapelheyde + ongevallenverzekering tijdens clubactiviteiten 

€30 

 Enkel bezoeker Clubhuis Stapelheyde €10 

 

Dit document gaat nog verder op de achterzijde! 

 

TOTAAL TE BETALEN (kruis hieronder de betalingswijze aan) € ……. 

 
VOORKEUR: Ik betaal via overschrijving op het rekeningnummer  
BE93 2200 3376 8867 met vermelding van de namen van de leden. 

 
Ik betaal contant. 



AANVRAAG LOGIN WEBSITE STAPELHEYDE 2023 

Als je lidgeld betaalt voor Stapelheyde kan je een login aanvragen voor onze website. 

Noteer de gevraagde gegevens a.u.b. in DRUKLETTERS. Nadat we jouw gegevens 

verwerkt hebben, ontvang je een mail met de vraag om je wachtwoord te wijzigen. Deze 

mail is afkomstig van Wordpress en heeft als titel [Stal Stapelheyde] Logingegevens. 

Als je in 2022 een login had voor de website, kan je deze gewoon blijven gebruiken. Je 

moet onderstaande tabel dus NIET invullen. 

Als je het wachtwoord van je login bent vergeten, kan je onderaan een ‘reset’ aanvragen. 

Na het verwerken van je gegevens, ontvang je een mail met de vraag om je wachtwoord 

opnieuw in te stellen. 

Nieuwe gebruiker: 

Gebruikersnaam  

E-mail 

                  

                  

                  

Voornaam  

Achternaam  

 

Aanvraag reset wachtwoord voor bestaande gebruiker: 

Gebruikersnaam  

E-mail 

                  

                  

                  

 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van club Stapelheyde. (zie website 

www.stapelheyde.be)        

 

Datum: ………. / ………. / 2023    Handtekening: 

http://www.stapelheyde.be/

