Ondergetekende
Naam + Voorletters:................................................................................
Adres :........................................................................................................
Postk. + Woonpl. :.....................................................................................
Telefoon: ...................................................................................................
E-mail:………………………………………………………………………………………………………
Bank-/Giro-nummer :...............................................................................
Geslacht: M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)
wenst lid te worden van de Vereniging voor Fokkers en Liefhebbers van gladharige
Dwergpinschers en aanverwante rassen.
Hij/zij verklaart de doelstelling van de vereniging te onderschrijven. Tevens verklaart
ondergetekende bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid ingevuld te hebben.
Datum:.......................................... Handtekening:.......................................................................
Zodra wij het formulier ontvangen hebben krijgt u hiervan een bevestiging met meer
informatie omtrent hoe te betalen.
Dit formulier mailen naar bianca.smits@home.nl
Of per post in gefrankeerde envelop versturen naar:
Secretariaat V.F.L.D.
B.M.A. Smits
Marmotberg 28
4708 NG ROOSENDAAL
Wat kost de V.F.L.D.?
De contributie bedraagt € 25,00 per jaar voor leden
en € 15,00 per jaar voor elk volgend lid op hetzelfde adres.
Buitenlandse leden betalen € 5,00 per jaar extra i.v.m. verzendkosten clubblad.
Nieuwe leden betalen eenmalig € 5,00 administratiekosten.
Indien u na 1 juli van een jaar lid wordt heeft u de keuze tussen:
· betaling van volledige jaarcontributie voor het lopende jaar
of
· betaling van anderhalve keer de jaarcontributie voor het lopende jaar en het
eerstvolgende jaar.
De V.F.L.D. neemt uw privacy serieus en we zullen de bovenstaande informatie alleen gebruiken voor administratieve
doeleinden. Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier gaat u akkoord met het evt. plaatsen van foto's en/of video's in
ons clubblad of op social media, welke gemaakt zijn op de door ons georganiseerde evenementen en waarop u en/of uw
familieleden mogelijk herkenbaar in beeld kunnen zijn. oor administratieve doeleinden en om de producten en diensten te ij

Wij stellen het op prijs indien u de onderstaande vragen ook wilt beantwoorden. Het
invullen hiervan is niet verplicht.

ons opvraag en en diensten te leveren die u bij ons o
Van wie heeft u dit inschrijfformulier ontvangen?

Hoeveel honden heeft u, en van welke rassen en hebben ze een stamboom?

Hoe lang heeft u al een of meer Pinschers?

Hoe kwam u aan het adres waar u uw hond kocht?

Deed u een bewuste keuze toen u uw Pinscher kocht?

Fokt of fokte u wel eens Pinschers?

Heeft u een kennelnaam?

Bent u van plan om in de toekomst Pinschers te fokken?

Als u een reu heeft, is deze wel of niet beschikbaar als dekreu en zo ja, wat is de naam
van uw reu?

Bent u behalve van de V.F.L.D. ook nog lid van een andere kynologische vereniging?

Dank u voor uw medewerking.

