Lid worden van de club
Voor slechts 12.50 euro per jaar kan u lid worden van de Belgische Hangoorclub.(Sinds 2011 bent u ook
automatisch aangesloten bij de Vlaamse Kleinvee Vrienden!). U ontvangt voor dit bedrag een lidkaart en
daarbovenop een driemaandelijks tijdschrift. Druk bezochte web site www.hangoorclub.com erkende
organisatie van het Belgisch verbond & het VIVFN register nr 104 - 215
Hierin vindt u alle activiteiten van de club terug alsook nuttige info en leuke weetjes over uw dier, komende
kampioenschappen, tentoonstellingsdata, ...
+ maandelijkse nieuws brieven op de website en mail adressen
Opgelet we zullen nu vanaf 2018 werken met een online fokkers registratie van kleinvee voor onze leden van de
club en online club magazine ons club magazine Kan ook per post verder worden verstuurd maar die zal steeds
later in de brieven bus komen

OPGELET in dit thema vragen we online per mail de stal lijst (fokkerslijst in te vullen enkel word op de
web site met naam en @ mail vermeld & gsm N° en provincie regio geen adres om veiligheidsreden
.Wenst u lid te worden van onze club dan vragen wij u vriendelijk het inschrijvingsformulier in te vullen en terug
te bezorgen aan ons. Uw lidmaatschap wordt pas definitief na het storten van het lidgeld of bij contante betaling
storten kan op het rekeningnummer:

(KBC) BE18 7370.2799.6465 met de vermelding: Naam +

lidgeld 201. – 201. Graag op speciale vermelding al u gegevens noteren a u b wij verwelkomen u van harte

Lidmaatschap12€50 volwassen 2elid 8€ en jeugd lid van Jeugdlid van 4 tot 8 jaar betalen 4 € en van 13 tot
18 jaar 8 €. Fokkers kaart 15€ en tweede fokkerskaart 3€ bij 1é fokkerskaart 1 e jeugd lid fokkerskaart gratis
Volg ons op onze web site www.hangoorclub.com en voeg u toe op onze
facebooc pagina belgische hangoorclub https://www.facebook.com/groups/317272771646427/
https://www.facebook.com/groups/175446239250282/ o.V.K.V o.Vlaamse Kleinvee Vrienden
https://www.facebook.com/groups/474152056022787/ o.V.K.V jeugdvrienden
Een samen werkende groep kleinvee vrienden in het belang van Hobby mens en dier en ons kleinvee plezier

Ik wens geen club magazine ja /nee
Ik wens vermelding op web site zoals beschreven ja/nee
stallijst – kleinvee fokkerslijst
speciale vermeldingen zoals
naam……………………………………………………………………………
adres …………………………………………………………………………….
stad ………………………………………………………………………………

In log code op aanvraag club magazine en voor aanpassing
fokkers lijst stal gegevens …………………………………………………
Opgelet heeft niks te maken met ons fokkers boek VIVFN enkel
voor onze leden BHC & o.V.K.V

:

(KBC) BE18 7370.2799.6465

BIC KREDBEBB
met de vermelding: Naam &adres en juiste data gegevens
Naar belgischehangoorclub@hotmail.com

provincie…………………………………………………………………………

Tav Geniets Roland kijkdorp7-9080 Beervelde
jeugd lid
………………………………………geboorte data
……………………………… als jeugd lid fokkers kaart gratis
indien hoofd gezin fokkers kaart in een van de club lid is
……………………………………………………………………………………….
Voor de vernieuwing van de web site is het belangrijk de
juiste gegevens te bezorgen aub met juist @mail adres

0478.901.201
Ondertekend door ……………………....................
Lid voor Belgische Hangoorclub
Lid voor o.Vlaamse Kleinvee Vrienden
o.V.K.V Jeugdvrienden

Groep
Ko. Ca.
GH. KR
DU. PW

Ras .

kleurslag

Speciale vermelding Zoals
rammen/voedsters* andere
opmerkingen
specifieke
opmerking graag vermelden
*
*
*
*
*

Groep
Ko. Ca.
GH. KR
DU. PW

Ras

kleurslag

Speciale vermelding Zoals
ram
/voedster
andere
opmerkingen
specifieke
opmerking graag vermelden

We zijn actief liefhebber en willen op
de hoogte gebracht worden van alle
activiteiten en promostands van de
club

Voorstel

Opmerking tot

Indien om medewerkend lid mee te
werken kan dit gelieve naast dit vakje
uw gegevens in te vullen en welke
functie als vrijwilliger je zou willen of
kunnen meehelpen

1e lid van het gezin

2e lid van het gezin

Wij hebben interesse om mee te
werken als bestuurslid of als mede
werker

Functie

Vaardigheden ervaring van volgende

