kleinveevereniging Het Neerhof Werk van den Akker - Land van Aalst

vzw

Maatschappelijke Zetel : Schellebellepontweg 17 te 9820 Merelbeke
Ondernemingsnummer 409.991.284
Voorzitter : Geert De Clercq
Klemhoutstraat 99
9620 Zottegem
tel.: 09 / 361.17.12 fax: 09/256.50.88
E-mail : wvda.lva.merelbeke@scarlet.be

Rekeningnummer: BE09 1420 6294 6557 (Bic: GEBABEBB)
Secretariaat : Thijs Vermeulen
Haerlinckstraat 8
9820 Merelbeke
tel. : 0478 / 65 95 80
Website : www.neerhof-aalst-rhode.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER NATIONALE TENTOONSTELLING 2018
tevens PROVINCIALE WEDSTRIJDEN van Oost‐Vlaanderen
Gemeentehallen (Kloosterstraat) te Merelbeke

26 , 27 en 28 oktober 2018

Naam van de exposant

: ……….…………………………………………………

Straat en nummer

: ………….………………………………………………

Postcode en woonplaats

: …………….……………………………………………

Telefoonnummer

: ………. / ………………………….

Nummer fokkerskaart 2018-2019 : ……………………………………...
Rekeningnummer
Ik zal inkooien op :

: ….… - …..…….………….. - .……

Geboortedatum
(voor -17 jaar) :

……………

woensdag 24 oktober 2018 van 16h00 tot 22h00
( aanduiden met X )

donderdag 25 oktober 2018 van 10h00 tot 12h00
Ik bevestig onderstaand bedrag heden te storten op het rekeningnummer BE09 1420 6294 6557 (Bic code:
GEBABEBB) op naam van Het Neerhof WvdA-LvA :
Aantal dieren :

…………. X € 3,00 =

………..… EURO

Palmares (€ 5,00 verplicht, maar enkel voor niet‐provinciale deelnemers)

………..… EURO

Lidgeld WvdA-LvA 2019 , desgewenst (€ 12,00 / 2de lid € 5,00)

………..… EURO

Fokkerskaart 2018 (enkel en alleen indien nog niet aangevraagd,

………..… EURO

en al naargelang uw context : € 15,00 of € 20,00 of € 3,00 of € 8,00 )

Totaal te betalen :

………….. EURO

De inschrijving wordt pas aanvaard mits voorafgaandelijke storting van de inschrijvingsgelden.
De entingsbewijzen (liefst kopieën) worden bij voorkeur samen met het inschrijvingsformulier opgestuurd.
Zonder entingsbewijzen kan niet ingekooid worden.
Voor de konijnen voeg ik daar ook de eigendomsbewijzen aan toe.
Ik heb kennis genomen van het reglement en verklaar mij ermee akkoord :
datum :

Handtekening :

RECTO/VERSO AFDRUKKEN aub.

Het inrichtend comité dankt u bij voorbaat voor uw deelname en nodigt u, samen met uw partner,
uit op de officiële opening op vrijdag 26 oktober 2018 om 20h00.

Naam tentoonsteller : ………………………………………………………

Blz. ….. / …..

Merelbeke, oktober 2018

Groep : aanduiden met KO (konijnen) , CA (cavia's) , DU (duiven) , GH (grote hoenders) , KR (krielen) , PA (parkvogels) , WA (watervogels)
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VOORBEHOUDEN
SECRETARIAAT

Op te sturen naar het tentoonstellingssecretariaat : Martine Van Draege , Velzekestraat 94 te 9620 Zottegem Tel. 0496/72.02.52 (na 19h00)
Met dank !

