TOETREDINGSFORMULIER
In te vullen en op te sturen naar de penningmeester.
Freddy Staelens
Lode Sellaan 32 2100 Deurne
IERSE SETTER CLUB v.z.w.- a.s.b.l.
Rasclub voor alle Ierse Setters
Club de race pour tous les Setters Irlandais
AANGESLOTEN BIJ DE K.K.U.S.H.
AFFILIE A L’U.R.C.S.H.

IBAN-nr: BE 60-7785-9724-9970 - BIC-code GKCCBEBB
Belfius Bank Deurne Ruggeveld
Ierse Setter Club v.z.w.- a.s.b.l.

Nr. 1095

Secretariaat: Jean Smits – Schawijkstraat 68 – 2520 Ranst / België
Tel: 03/297.69.46 - E-mail: s e c r e t a r i s @ i r i s h s e t t e r c l u b . b e
Ik ondergetekende verzoek de beheerraad van de ISC vzw als lid te willen aanvaarden:
HOOFDLID

Naam:
Adres:Straat :
Gemeente :
Geboortedatum:
Nationaliteit:

Voornaam:
Postcode :
Land :

Telefoon / Fax:
E-mail:
Naam van de hond:
Tatoeage nr.:
Chip nr.:

Losh nr.:

Rood

O

Rood/Witte

O

Leden van de ISC dienen een familiale verzekering te hebben, die de schade dekt veroorzaakt door hun hond(en)
aan derden.
Naam verzekeraar + polis nummer:

Enkel voor buitenlandse leden.
Identiteitskaart (aard):
Identiteitskaart nr.:

Geldig tot:
Datum:
BIJLID

Naam:
Geboortedatum:

Voornaam:
Nationaliteit :

Enkel voor buitenlandse leden.
Identiteitskaart (aard):
Identiteitskaart nr.:

Geldig tot:
Datum:

Ik ben geen lid van een kynologische vereniging niet erkend door de K.K.U.S.H. of van een kynologische vereniging niet
aangesloten bij de F.C.I. Als lid van de Ierse Setter Club vzw aanvaard ik hun reglementen en statuten.
Ik verklaar op de hoogte te zijn van het Privacy beleid van Ierse Setter Club (Statuten en Privacyverklaring te
verkrijgen op het secretariaat en te raadplegen op de website)

Lidmaatschap:

O
O
O
O

Hoofdlid wonend in België (*)
Hoofdlid wonend in het buitenland (*)
Bijlid
Steunend lid (*)

33,00 €
40,00 €
8,00 €
33,00/40,00 € + minstens 1 € extra

O Ik stort de som van ………...
€ op Belfius rekening van de I.S.C.
Betaling van het lidgeld enkel door overschrijving op de bankrekening van de club of cash aan de penningmeester.
Er worden geen cheques aanvaard !
(*) Toetreding na 1 juli : hoofdlid wonend in België 16,5 € / wonend in het buitenland 20 €

Datum

Handtekening hoofdlid

Handtekening bijlid

In te vullen door de vereniging
Hoofdlid nr.

Bijlid nr.

Steunend hoofdlid nr.

Steunend bijlid nr.

NL FR

Betaling

OK

NOK te veel / te weinig

ISC/Secr./04-12-10/CP

