Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek
Postbus 190, 8430 AD Oosterwolde
Email: info@newforestpony.nl
Web: www.newforestpony.nl
Tel.: 0516-480627
Fax: 0516-480521
Aanvraagformulier lidmaatschap
Geachte mevrouw, mijnheer,
Om u aan te melden als lid van de vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek kunt u dit
formulier ingevuld en ondertekend naar ons opsturen.
De kosten van betalingsverkeer zijn de laatste jaren sterk gestegen. Door het afgeven van een
machtiging tot automatische incasso kunt u ons helpen de kosten voor de vereniging zo laag mogelijk
te houden. Indien u hiervan geen gebruik wilt maken hoeft u uw bankgegevens niet in te vullen.
Wanneer u uw lidmaatschap wilt opzeggen dan moet u dat voor 1 december van het lopende jaar
schriftelijk doorgeven aan het stamboekbureau.
Tenslotte wijzen we u op de voorwaarden betreffende het jeugdlidmaatschap. Het jeugdlidmaatschap
(statuten artikel 5.4) houdt het volgende in:


Jonger dan 18 jaar;



Registratie van maximaal één pony op naam



Toezending van de Forester.

De registratie van nakomelingen en/of deelname aan de keuring is slechts mogelijk tegen bijbetaling
van het verschil met de contributie van ‘gewone’ leden.
Wij hopen u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest en heten u van harte welkom bij onze
vereniging.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek
_______________________________________________________________________________

Onderstaande persoon meldt zich aan als O lid O jeugdlid O gezinslid van het NNFPS (svp aankruisen)
Naam :
…………………………………………………………… Voorletters: ……………………
Dhr./Mw.*
…
Adres:
…………
…………………………………………………………………………
(* doorhalen wat niet van toepassing is)
Postcode/woonplaats: ouder:
……………………………………………………………
Provincie: ………………………………
……………………………………
ouder:
Telefoon:
…………………………………………………… Mobiel: ……………………………………………………………
……………………………………
…………
…
E-mail;
…………………………………………………
Geb.datum:
…………/………………/…………………
MBT informatieverschaffing (anders als persoonsgebonden):

□
□

Wenst gebruik te maken van toezending van informatie per mail
Wenst voorlopig gebruik te blijven maken van toezending van informatie per post omdat
er geen e-mail adres beschikbaar is

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan het Nederlands New Forest
Pony Stamboek om de contributie en andere in rekening te brengen kosten automatisch van zijn/haar
rekening af te schrijven.
Bank- of girorekening:

Ten name van:

……………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………
……………
Handtekening ouder:

Bij minderjarigen - naam ouder:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

…………………………………………………………

Datum: …………/………………/…………………
Volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: NNFPS, Postbus 190, 8430 AD Oosterwolde (Frl).
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