
                                               

Rasvereniging voor de Schotse Herdershond Korthaar,                       aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
Ingeschreven bij KvK Alkmaar 64807061                                       NL28 ABNA 0818 8624 16 BIC   ABNANL2A  t.n.v. Korthaar Collie Club

www.smoothcolliefriends.nl

De hieronder vermelde persoon / personen wenst / wensen lid te worden van de korthaar collie club 
‘Smooth Collie Friends’

Achternaam: Voornaam:                     Indien minderjarig: leeftijd . . . jr

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer: Mobiel nummer:

E-mailadres: Gewenst i.v.m. nieuwsbrieven en club informatie

IBAN nummer: Handtekening:

Indien gewenst gegevens gezinslid / gezinsleden:

Achternaam: Voornaam:     Indien minderjarig: leeftijd . . . jr

Achternaam: Voornaam:     Indien minderjarig: leeftijd . . . jr

Achternaam: Voornaam:     Indien minderjarig: leeftijd . . . jr

Gezinsleden ondersteunen de vereniging en betalen jaarcontributie. Meerderjarige gezinsleden hebben stemrecht op de 
algemene ledenvergadering. Indien een lidmaatschap vervalt geldt dit automatisch voor het gezinslidmaatschap!

Indien u al een korthaar collie heeft graag onderstaande gegevens invullen:  

Naam hond:

NHSB nummer: Geslacht:  reu / teef

Geboortedatum: Kleur:

Naam fokker:

De contributie bedraag € 20,- per kalender jaar en eenmalig € 10,- inschrijfgeld
Voor gezinsleden en jeugdleden gedraagt de contributie € 10,-  per kalender jaar. Voor een lidmaatschap dat ingaat 
na 1 juli is het entreegeld van € 10,- en de helft van de contributie verschuldigd.
Het te betalen bedrag kan worden overgemaakt op IBAN: NL28 ABNA 0818 8624 16 ten name van Korthaar Collie
Club, onder vermelding van lidmaatschap 2023.

Na uw aanmelding wordt u aspirant-lid. Indien er na publicatie van uw naam in de Nieuwsbrief, binnen twee weken 
geen bezwaar tegen uw lidmaatschap is ingediend en u de contributie heeft betaald dan bent u aangenomen als lid.
Als lid ontvangt u de digitale nieuwsbrief en wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Daarnaast bent 
u natuurlijk welkom op alle evenementen die wij organiseren.

Indien u lid wordt van onze vereniging geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. 
Door lid te worden van onze vereniging dient u zich te houden aan de statuten en reglementen van de SCF. Deze (en 
het privacy beleid) zijn te vinden op de website: www.smoothcolliefriends.nl.


