Aanmeldformulier lidmaatschap
Flatcoated Retriever Club

Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode/woonplaats
Land
Telefoon

Mobiel

E-mail
Soort lid 1

P hoofdlid      P gezinslid

U wordt als nieuw lid vermeld in het eerstvolgende Flat Magazine. Leden hebben 14 dagen bezwaartermijn met betrekking tot een nieuw
lid. Voor meer informatie zie de statuten van de FRC op de website www.frc-nl.com

Gegevens hond
Stamboeknaam
Geboortedatum

P reu      P teef

Fokker
Ras (indien geen Flatcoated Retriever)
De contributie voor een hoofdlid is € 36,50 en voor een gezinslid € 12,-. Als u woonachtig bent in het buitenland is de contributie binnen

1  

Europa € 51,- en buiten Europa € 74,-

Volgende pagina x

Aanmeldformulier lidmaatschap  vervolg
Flatcoated Retriever Club

Overige administratieve gegevens
Rekeningnummer (+ IBAN nummer)
Naam rekeninghouder

P Ondergetekende verklaart meerderjarig te zijn. 2
P  Ondergetekende verleent tot wederopzegging, machtiging aan de Flatcoated Retriever Club
om de hierboven vermelde contributie met een eenmalige verhoging van entree geld af te
schrijven van zijn of haar rekening.

P  Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar persoonsgegevens 3 en emailadres te
gebruiken in het kader van de doelstellingen van de FRC, waaronder informatieverstrekking
en uitnodigingen voor evenementen van de FRC4 en ledenvergaderingen.

P Ondertekende meldt zich aan voor de digitale nieuwsbrief van de FRC.
Tot slot nog twee open vragen! De FRC is actief bezig om activiteiten te ontwikkelen die ook
tegemoetkomen aan de behoefte van onze leden. We zijn op verschillende gebieden best actief.
Vul hier onder in wat jij interessant en leuk vindt en wat je eventueel zelf binnen de vereniging
zou willen doen.

Datum ondertekening

Handtekening5

Door het aankruisen van het blokje gaat u akkoord.
Onder verwijzing naar de privacy policy van de FRC op onze website www.frc-nl.com (organisatie > bestuur > reglementen).
4
We verwijzen tevens naar de Algemene Voorwaarden Evenementen op onze website (organisatie > bestuur > reglementen).
5 
We hebben uw originele handtekening nodig. Print het ingevulde formulier en zet uw handtekening.
U kunt het formulier per e-mail verzenden naar ledenadministratie@frc-nl.com of per post ter attentie van Ledenadministratie FRC,
Poseidon 21, 3225 TH Hellevoetsluis.
2

3

