INSCHRIJFFORMULIER STAMBOEKOPNAME en/of KEURING 2019 NNFPS
Gewenste data en/of keuze aankruisen en het ingevulde formulier zenden naar de genoemde contactpersoon / personen

 15 juni - Westdorpe - Stamboekopname en keuring – Y. Baecke, Graafjansdijk 173B, 4554 LD, Westdorpe (06 - 30 03 14 46
of via E-mail: yorickbaecke@icloud.com

Sluitingsdatum:

3 juni 2019


22 juni - Putten – Stamboekopname en keuring – M.A.E. de Wit, Hondweg 23, 8251 RB Dronten (06-30495449)
of via E-mail: nf.oost@hotmail.com

Sluitingsdatum:

10 juni 2019


6 juli - Assen - Stamboekopname en keuring - M. Willems, Nieuweweg 28,9364 PC Nuis, 0594-642165
of via E-mail: keuringnfregionoord@gmail.com

Sluitingsdatum:

(tussen 19.30-21.00)

24 juni 2019


13 juli - St Oedenrode - Stamboekopname en keuring - J. Verton, Haringvlietstraat 26, 4456 BT Lewedorp (06-38509366)
of via E-mail: nf.zuid@hotmail.com

Sluitingsdatum:

Bij opgave stamboekopname tijdens het evenement van de keuring
Datum: .…/…../….. deelname STAMBOEKOPNAME ->
Bij aanbieden voor stamboekopname:

1 juli 2019

( aankruisen wat van toepassing is):

met alleen vrij bewegen

met vrij bewegen én vrij springen*

wil luxe uitvoering scoreformulier stamboekopname conform tarief 2019.

Daarnaast – en zo van toepassing - bij alleen opgave voor een keuringsrubriek:
Datum: ……/………/…..

deelname KEURING en wel:

Keuringsrubriek: NF of NFX->nr: ……….………………………………..* Gebruiksrubriek: NF of NFX->nr.……
* bij deelname stamboekopname op de dag van de keuring bepaalt de uitslag van de opname de keuringsrubriek (nl. of uw pony wel of niet “ster” word
en dan geeft u – wanneer u ook wilt deelnemen aan de keuring – bij de keuringsrubriek aan “conform uitslag opname”. Bij overige rubrieken vermeldt
u het nummer van de rubriek. LET OP! Kijk in het vraagprogramma welke rubrieken op de betreffende keuring opengesteld zijn voor deelname!

Naam pony: ................................................................

(be)rijder: ………………………………………….

Reg.nr.. ….…..............................................................

Geb. datum: ....................................................

Kleur: .........…..............................................................

Stokmaat v.d. pony:……………………………

Vader:……………………………………………………..
Moeder:……………………………………………………

Reg.nr. moeder:………………………………..

Indien zogende merrie: in 2019 veulen van: (vader).........……...................…………………………………..

merrie

hengst*

Eigenaar: ..................................................................................................................................................

Lidnr.:.................

Adres: ..........................................................…………………PC en woonplaats……………………………………………………
Telefoon: .........................................................…….Email: ..………………………………………………………………………….
Ondergetekende verklaart het vraagprogramma te hebben gelezen en gaat hiermede akkoord.

Handtekening: …………………………………… Datum: ………………………………………………..
Eénmalige machtiging t.b.v. de aanmelding voor deelname stamboekopname en / of aan Regionale Keuringen 2019
Deze incasso hoeft u niet in te vullen indien u onze vereniging reeds heeft gemachtigd tot incasseren.

Ondergetekende: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………Lidnummer: ………………………..
Rekeningnummer bank/ giro: …………………………………………………………………………………………………………….
Betreft deelname pony: ……………………………………………………………………………………………………………………
Gaat akkoord met een éénmalige incasso door het Nederlands New Forest Pony Stamboek van alle kosten
verbonden aan deelname aan Stamboekopname en / of Keuringen 2019 voor bovengenoemde pony.
Handtekening voor akkoord: ……………………………………… Datum: ………………………

Inschrijvingen voor sluitingsdatum* aanleveren bij de betreffende CONTACTPERSOON
(* bij te late inschrijving wordt conform tarievenlijst boete berekend)

