RHODESIAN
RIDGEBACK
CLUB
NEDERLAND

Dit formulier opsturen naar:
Sylvia Dekker
Kolderveen 29
7948 NG Nijeveen

Opgericht 30 september 1979

Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Hierbij meld ik mij aan als:

O
O
O
x

Lid van de Rhodesian Ridgeback Club Nederland
Gezinslid van de Rhodesian Ridgeback Club Nederland
IK MACHTIG DE RRCN OM EENMALIG DE CONTRIBUTIE EN HET ENTREEGELD AF TE
SCHRIJVEN, EN DAARNA JAARLIJKS DE CONTRIBUTIE AF TE SCHRIJVEN.
De machtiging zal komen te vervallen wanneer ik mijn lidmaatschap beëindig.
De opzegging moet voor 1 december van het lopende jaar in het bezit van de ledenadministratie zijn. Dit kan schriftelijk of per e-mail.
Let op: uw opzegging is pas definitief na ontvangst van een bevestiging van de ledenadministratie.

Nadat het formulier is ontvangen en door de ledenadministratie is verwerkt, wordt u ingeschreven als aspirant lid.
De namen en adressen van de aspirant leden worden gepubliceerd in het eerstvolgende clubblad. Indien er binnen één
maand na uw voordracht geen bezwaren zijn binnengekomen, wordt u aangenomen als lid.
Gezinsleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden. Mailings worden per adres slechts éénmaal verstuurd.
De contributie bedraagt €27,50 per jaar voor het hoofdlid. Het entreegeld bedraagt €10,- Voor een gezinslid bedraagt de
contributie €5,- per jaar. Een gezinslid hoeft geen entreegeld te betalen.
Als men zich inschrijft na 1 juli bedraagt het inschrijfgeld €13,75. U betaalt nog wel €10,- entreegeld. Wanneer u zich
inschrijft wordt de contributie uiterlijk aan het einde van het kwartaal automatisch geïncasseerd. De jaarlijkse contributie
wordt in het eerste kwartaal van dat jaar automatisch geïncasseerd.

O
x

Ondergetekende heeft kennis genomen van en gaat akkoord met:
de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het VerenigingsFokReglement (VFR) van de
Rhodesian Ridgeback Club Nederland.

Mijn / onze gegevens zijn:
Naam en voorletters: ...................................................................................................... Dhr. / Mevr.
Adres: ..............................................................................................................................................
Postcode: ................................. Woonplaats: ....................................................................................
Land (indien anders dan Nederland): .................................................................................................
Telefoon: ...........................................................................................................................................
E-mailadres: .....................................................................................................................................
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de Rhodesian Ridgeback Club
Nederland om de jaarlijkse contributie af te schrijven van:
IBAN :...........................................................................................................................................
Naam : ............................................................................................................................................
Plaats : .............................................................................................................................................
Datum: ........................ Plaats : ......................................... Handtekening: .......................................

