Aanmeldingsformulier lidmaatschap

“NederLands Bonte Schaap” (NLBS)
WWW.NLBS.NL

info@nlbs.nl

Persoonsgegevens:
Achternaam
en voorletters:
Roepnaam:

Geboortedatum:

Adres:
Postcode
en woonplaats:
Provincie:
Telefoon nummer

Vast:

Mobiel:

E-mail adres:

Overige gegevens:
(Omcirkel wat van toepassing is)

UBN nummer(s)
Aantal fokooien
Lidmaatschap /jaar *1

1 - 15
€ 15,-

16 - 35
€ 25,-

Aantal bonte fokooien

Aantal overige fokooien

Scrapie resistent / vrij verklaring
Deelnemer bloedonderzoek scrapie
Zwoegervrij status
Gebruik schapen managementprogramma

Ja
Ja
Ja
Ja

/
/
/
/

36 - 65
€ 35,-

Meer dan 65
€ 45,-

Nee
(Indien ja, sla volgende vraag over)
Nee
Nee
Nee Zo ja, welk programma:

*1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar, ingaande 01 juli en heeft een opzegtermijn van
2 maanden met als uiterste datum 30 april.
Kosten lidmaatschap worden per jaar in Algemene Ledenvergadering definitief vast gesteld. Sinds 2010 zijn
bovengenoemde bedragen jaarlijks gehalveerd vanwege de gezonde kaspositie van de vereniging.

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden zoals beschreven in de
statuten van het “Nederlands Bonte Schaap” en in te stemmen met het opnemen van bovenstaande gegevens
in een geautomatiseerd ledenbestand. Dit bestand zal worden aangewend zoals omschreven in het
huishoudelijke reglement.
Statuten en huishoudelijk reglement worden U, bij voorkeur via email, op verzoek toegezonden maar staan ook
op de website, www.nlbs.nl
De voorwaarden ten behoeve van deelname aan verenigingsactiviteiten zoals rammenbeoordeling en deelname
aan het scrapie programma worden u op verzoek toegezonden. Zie ook op de internetsite, WWW.NLBS.NL
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de NLBS om het betreffende
bedrag af te schrijven van bankrekening:
Jaarlijks zullen achteraf ook de eventuele kosten van lid gebonden activiteiten zoals dierregistratie en deelname
aan het scrapie programma worden afgeschreven. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving,
heeft hij / zij 5 werkdagen de tijd om zijn bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Datum: ______________ Plaats: ______________________Handtekening:________________

Naam / versie:
aanmeldingsformulier4 / 09-05-2014
Wijziging: Contributie

Formulier svp zenden aan secretariaat:
Louis Oosterom, Hoenkoopsebuurtweg 101, 2851 AK, Haastrecht

