Belgische Sint-Bernardclub vzw
Club Belge du Saint-Bernard asbl
KKUSH 645 URCSH

TOETREDINGSFORMULIER / BULLETIN D’ADHESION
Naam / Nom: ……………………………………………………………………………………………….….
Voornaam / Prénom: …………………………………………………………………………………………..
Straat / Rue: …………………………………………………………………… Nr / N°: …………………..
Postcode / Code postal:……………………………

Plaats / Lieu: ……………………………………….

Tel: …………………………………..……Email: …………………………………………...………………
Naam van de hond / Nom du chien: ………………………………………………………………………….
Stamboom / Livre d’origine : ……………Stamboomnr / Numéro du livre d’origine………………………..
Geslacht / Sexe: ………Haarvariëteit (langhaar/korthaar) / Nature du poil (poil long/poil court): …………….
Geboortedatum / Date de naissance: ………………………………………………………………………….
Vader / Père: ……………………………………………………………………………………………………
Moeder / Mère: …………………………………………………………………………………………………

Men hoeft geen St.-Bernardshond te bezitten om lid te worden van de B.S.B.C. vzw!
Il n’est pas nécessaire d’avoir un chien Saint-Bernard pour devenir membre du C.B.S.B. asbl!
bij ondertekening van dit toetredingsformulier verklaart men zich akkoord kennis te hebben genomen van de statuten van BSBC vzw en
deze te hebben goedgekeurd,
en dat alle persoonlijke gegevens dewelke op dit document door u werden ingevuld mogen verwerkt en gebruikt worden met de
bedoeling u te contacteren met onze nieuwsbrieven, info m.b.t. onze evenementen, het driemaandelijks clubblad, etc..., dit zowel
telefonisch, per post of per email.
De statuten zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen door een email met aanvraag te versturen naar secretariaat@stbernardclub.be
Wenst u uw persoonlijke gegevens in te kijken en/of te wijzigen, dan kan dit op elk moment door een email te sturen naar
bovenvermeld email-adres.

Datum en naam / Date et nom :

Handtekening / Signature:

Stort heden, …………………………………., de som van € ………….. op de rekening van de B.S.B.C. vzw
Je verse aujourd’hui, le …………………….…, la somme de € …………. sur le compte du C.B.S.B. asbl

IBAN BE43 4431 6865 3101 - BIC : KRED BEBB
Penningmeester/Trésorier: Stefanie Deboeverie – Kuurnsesteenweg 128 – 8500 KORTRIJK
boekhouding@stbernardclub.be
Jaarlijks Lidgeld / Cotisation annuelle
Gezinslid / Membre apparenté

: € 30,00
: € 10,00

Nieuwe leden
Nouveau membre

: € 30,00 + € 5,00 entreegeld
: € 30,00 + € 5,00 droit d’entrée

