U gaat akkoord met de doelstelling en reglementen als samengevat in de
statuten en huishoudelijk reglement van de Beauceron Vereniging
Nederland en wilt een lidmaatschap, tot wederopzegging, aangaan.
U gaat met het invullen en toezenden, uitdrukkelijk akkoord met het
opnemen van de onderstaande gegevens in onze ledenadministratie. Deze
gegevens worden alleen gedeeld met de Raad van Beheer en voor zover
nodig, alleen gebruikt voor de verzending van het verenigingsblad en emailing vanuit ons secretariaat indien dit voor activiteiten en/of
ledenvergaderingen noodzakelijk is.
Achternaam
Voornaam
Postadres
Postcode / Plaats
Telefoonnummer
Mailadres

T (0341) 279244
M (06) 27743508
secretariaat@beauceronvereniging.nl
Bestuur
G. den Hartog, secretaris
D. Bos, algemeen bestuurslid en
interim voorzitter
E. Willemse, penningmeester
A. Stoke, algemeen bestuurslid en
interim penningmeester
J. Kelfkens, algemeen bestuurslid
Media Commissie
media@beauceronvereniging.nl
A. Stoke, blad en website
J. Kelfkens, facebook

Extra gezinsleden

Naam Beaucerongonda
Naam + kennel
Alias
Geboren op
NHSB nummer

Secretariaat
F.A. Molijnlaan 34
8071 AG Nunspeet

Commissie Fokkerij, Gezondheid &
Welzijn
commissiefgw@beauceronvereniging.nl
D. Bos
E. Boumans

Reu of Teef

Na ontvangst van deze gegevens en uw betaling van het verschuldigde
bedrag, binnen 30 dagen na inschrijving, op bankrekeningnummer
NL51RABO0115362789 ten name van Beauceron Vereniging Nederland,
wordt u opgenomen in ons ledenbestand. U ontvangt alsdan uiteraard een
lidmaatschapsbevestiging. Vanaf dat moment ontvangt u ook ons
kwartaalblad en kunt deelnemen aan de activiteiten van Beauceron
Vereniging Nederland die het hele jaar door, al dan niet met een eigen
bijdrage, georganiseerd worden.
SVP dit formulier ingevuld en ondertekend retourneren naar:
ledenadministratie@beauceronvereniging.nl
secretariaat BVN; F.A. Molijnlaan 34; 8071 AG Nunspeet

Plaats, datum:
Handtekening:
Een standaard lidmaatschap kost € 30,00 per kalenderjaar. Een gezinslidmaatschap, indien u ook uw partner en/of thuiswonende gezinsleden tot 18 jaar lid
wil maken, kost € 35,00 per kalenderjaar. Daarnaast zijn bij eerste inschrijving
administratiekosten ad. € 5,00 verschuldigd. Indien een lidmaatschap na 30 juni
aanvangt wordt het (gezins)lidmaatschap aangegaan tot en met het einde van het
opvolgende kalanderjaar.
Fokkers en bezitters van dekreuen die zich aanmelden kunnen tegen betaling van
een eenmalige bijdrage ad € 25,00 hun kennel en/of dekreu vermelden op de
website van Beauceron Vereniging Nederland.
Beauceron Vereniging Nederland is een jonge en actieve
vereniging met het oog op ontwikkeling en welzijn van het ras Beauceron in
samenspraak met haar leden en fokkers.
www.beauceronvereniging.nl

Activiteiten Commissie
activteiten@beauceronvereniging.nl
A. Heijboer
S. Mittelmeijer
Sponsoren, Advertenties & Facebook
facebook@beauceronvereniging.nl
J. Kelfkens
Ledenadministratie
ledenadministratie@beauceronvereniging.nl
A. Stoke / G. den Hartog
Bankgegevens
penningmeester@beauceronvereniging.nl
NL51RABO 0115362789
BIC-code: RABONL2U
KvK nummer
01164956

