Kringgroep Flevoland e/o
v.d. Ned.Boxerclub
Ledenadministratie

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Kringggroep Flevoland e.o.
Lid: (kosten € 30,00 per jaar)
Naam en voorletters:

……………………………………………………………………..

Voornaam:

……………………………………………………..………………..
-

Geboortedatum:
Adres:

Geslacht: Man/Vrouw *

-

………………………………………………………………………………………………………

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

□

E-mail:

Toestemm.Whats app groep

……………………………………………………………………………………………………..
-

Ingangsdatum:

-

2 0

NBC lid: Ja/Nee
Lidnummer NBC:

Hond:
Naam hond:

……………………………………………………………………
-

Geboortedatum:

Geslacht: Reu/Teef *

-

Ras:

Boxer/ anders, nl. : *

Stamboom:

Ja/Nee*

indien ja

N.H.S.B. nummer:

Huislid: (kosten € 15,00 per jaar)

(vul hier de gegevens in voor een eventueel huislid)

Naam en voorletters:

………………………………………………………………………

Voornaam:

………………………………………………………….
………………...
-

Geboortedatum:

Geslacht: Man/Vrouw *

-

Telefoon:

0 6 -6 -

Mobiel:

E-mail:

……………………………………………………………………………………………………..

Ingangsdatum:

-

-

2 0

NBC lid:

Ja/Nee*

Trainingen:
(kruis hier aan voor welke trainingen u zich wilt aanmelden)
Een ieder blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan derden
Men dient zelf voor een geldige WA-Verzekering voor u en uw hond te zorgen

□ Gehoorzaamheid (ma.avond)
□ VZH (wo.avond)

□
□

Behendigheid (Agility) (vr.avond)
IGP (wo.avond)

□
□

Speuren (Onder voorbehoud)
Toestemm.Whats app groep

Wij verzoeken u om bij de eerste les het inentingsboekje mee te nemen !
-

Datum:
Handtekening:

*

Doorhalen wat niet van toepassing is.

-

2 0

Plaats:

Adres ledenadministratie:
Kringgroep Flevoland e.o.
t.a.v.: P.J. Schriek – Ledenadministratie
De Vendelier 31
8255 CV Swifterbant

Kringgroep Flevoland e/o
v.d. Ned.Boxerclub
Ledenadministratie

Bijlage bij aanmeldingsformulier
Het aanmeldingsformulier kunt u opsturen naar de ledenadministratie van de
Boxerkringgroep Flevoland e.o. of afgeven aan de bar in het clubhuis.
Adres ledenadministratie:
Boxerkringgroep Flevoland e.o.
p/a.: P.J. Schriek
De Vendelier 31
8255 CV Swifterbant
Telefoon: 06-40298695
E-mail: secretaris@boxerkringgroepflevoland.nl
Kosten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inschrijfgeld:
€ 4,50
eenmalig
Lidmaatschap:
€ 30,00
per jaar
Huislidmaatschap:
€ 15,00
per jaar
Donateur:
€ 10,00
per jaar
Gehoorzaamheid:
€ 52,00
per cursus (13 lessen)
Behendigheid (Agility):
€ 52,00
per cursus (13 lessen)
Hoopers
€ 52,00
per cursus (10 lessen)
Onderstaand is excl. Landelijk examen en Rashondenlogboek
VZH (alleen appèl)
€ 52,00
Manwerk
€ 45,00
IGP/VZH
€ 75,00

Betalingen:
U ontvangt van de penningmeester een factuur met het te betalen bedrag.
Het lidmaatschap betaald u per jaar, de trainingen per cursus.
Beëindigen van uw lidmaatschap of trainingen:
Schriftelijk bij de secretaris, uiterlijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar.
Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Alg.Bestuurslid:
Alg.Bestuurslid:

Ramona Aukes
Mathieu Kreukniet
Petra Schriek
Daan Springveld
Vivien Kuyltjes

Kringgroep Flevoland e.o.
Hondensportpark aan de Runderweg
Hondsdraf 34 A
8219 PW Lelystad

06-54631893
06-40298694
06-40298695 / 0321-323470

