Vak voorbehouden voor administratie

21
jaar

prov.

vereniging .nr.

stamnummer

AANVRAAGFORMULIER
FOKKERSKAART 2021
INVULLEN IN DRUKLETTERS A.U.B.
(1 letter, cijfer, teken of spatie per vakje)
Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Nummer:

Bus:

Gemeente:

Provincie:

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

Telefoon:

Stamnummer (laatste 4 cijfers van uw vorige fokkerskaart):

E-mail adres:
Eerste kaart v./h. gezin aan 15 € / 18 € (*), incl. fokkersboek en abonnement op “Het Vlaams Neerhof”.
Bijkomende kaart van het gezin aan 3 € (*), zonder fokkersboek, zonder “Het Vlaams Neerhof”.
 Enkel geldig bij vermelding van het stamnummer van de hoofdaanvrager v./h. gezin:

Terugsturen vóór 1 februari aan de vereniging bij dewelke u uw fokkerskaart bestelt.
Vak door aanvrager in te vullen (**)

Vak door vereniging in te vullen

Datum:

Verenigingsnummer:

Handtekening:

Stempel:

Wet van 8 december 1992. De gegevens komen in de databank van het Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van
Neerhofdieren vzw. De gegevens kunnen meegedeeld worden aan de sectoren van het Vlaams Verbond vzw en aan derden.
Betrokkenen kunnen het publiek register raadplegen en hebben inzage en correctierecht.

Ik ben fokker van volgende diersoorten, rassen en kleurslagen:

(wie meer rassen fokt dan de voorziene ruimte

mag een blad toevoegen met duidelijke vermelding van dezelfde kolommen).
Gelieve in de laatste kolommen het totaal aantal mannelijke en vrouwelijke fokdieren per ras in te vullen waarover u beschikt. Deze
gegevens worden enkel gebruikt voor interne doeleinden. Gebruik slechts één lijn per kleurslag.

Gelieve de diergroep goed aan te duiden: GH = groot hoen, KR = kriel, KO = konijn, CA = cavia,
DU = duif, PV = parkvogel, WV = watervogel.
Aantal fokdieren:

Groep:

Ras:

♂

Variëteit / kleurslag:

Ga verder op keerzijde ➔
(*) Schrappen wat niet van toepassing is. Gelijktijdig te betalen aan de vereniging bij dewelke u uw fokkerskaart aanvraagt.

♀

(**) De fokker moet zelf dit formulier dateren en ondertekenen.

AANVRAAGFORMULIER FOKKERSKAART
(vervolg)
Gelieve de diergroep goed aan te duiden: GH = groot hoen, KR = kriel, KO = konijn, CA = cavia,
DU = duif, PV = parkvogel, WV = watervogel.
Aantal fokdieren:

Groep:

G-07
Electr.

Ras:

Variëteit / kleurslag:

♂

♀

