1x Administratie/catalogus:

€

5,00

….. Hoenders :

€

…………

….. Dw. Hoenders :

€

…………

….. Siervogels :

€

…………

….. Oorspr. duiven :

€

…………

…… Watervogels :

€

…………

Let op:
Het inschrijfgeld
is € 3,-/dier.

INSCHRIJFFORMULIER:

Voor de “1ste OPEN Venerieteshow “ op
3 september 2022 te GENEMUIDEN
Inschrijfgeld
kleine knagers is
Naam: …………………………………………………………………
€ 2,25/dier.
Adres:…………………………………………………………………
Postcode en Plaats: ……..…… ………………………………
Tel.: ………. - …………………
Bank/gironr.*.………………………………………

….. Sierduiven:

€

…………

….. Serama’s

€

…………

Mobiel: ….. - ……………………
Emailadres:……………………………………………………….
Lid van Vereniging:…………………………………………………………

TOTAAL te betalen:

€

KLN / NBS nr.*……………………./………………………….
Jeugdlid: ja / nee*

………..

€ …………

RAS(let op groot/klein!)

KLEUR

M/V
O/J

AOC (A) of Vrije
klasse (V)

EREPRIJS

Collectie (vier
dieren van één
ras
(verschillende
kleuren mag)

Te schenken

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wil op de Venerieteshow
helpen als
- Drager *
- Schrijver *
* doorhalen wat niet
van toepassing is.

Insturen naar:

Inschrijfgeld overmaken naar:

TT secretariaat Venerieteshow
Bisschopswetering 12
8275 AN ’s Heerenbroek

NL82 RBRB 8836 3568 26
t.n.v. De Zwartewaterfokkers

mailto:info@hksv-kampen.nl
06-10881365
www.hksv-kampen.nl

Ivm nog geldende onzekerheid tav
vogelgriep svp inschrijfgeld voldoen
tussen 24 – 31 augustus.
Of tijdens inkooien op de show zelf.

VENERIETESHOW 2022

M/V
O/J

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Met deze inschrijving gaat u ermee akkoord dat tijdens deze tentoonstelling
genomen foto’s worden gebruikt in een fotoverslag van de tentoonstelling.
Eventuele bezwaren svp hieronder vermelden.
Eventuele opmerkingen:
..……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum: …………………….

Plaats: ……………………………………………………………………………

Handtekening: ………………………………………….

Betaling bij insturen, of per bank. Vanwege de nog onzekere situatie
rond vogelgriep vragen wij u het inschrijfgeld per bank te voldoen
tussen 24 & 31 augustus.

VENERIETESHOW 2022

AOC (A) of Vrije
klasse (V) (*)

KLEUR

Collectie (vier
dieren van één
ras
(verschillende
kleuren mag)

RAS(let op groot/klein!)

