Versie september 2019
opgericht
1 januari 1923

KYNOLOGENCLUB
DEVENTER EN OMSTREKEN
LID VAN DE RAAD VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH GEBIED IN NEDERLAND

WWW.kcdeventer.nl Contactadres: (0570) 655970 ( kantooruren) Secretariaat Colmschaterstraatweg 84 A 7429 AB Deventer

Lidmaatschap-aanmeldingsformulier
Formulier zenden aan KC Deventer e.o.

p/a Colmschaterstraatweg 84 A 7429AB Deventer.

De Kynologenclub Deventer e.o., kortweg KCD, is er primair op gericht om bezitters van honden (ras én
rasloos) te helpen nóg meer plezier aan hun hond(en) te beleven. Zij helpt nieuwe hondenbezitters op weg
bij de opvoeding van hun favoriete huisdier. Verder geeft zij adviezen over aanschaf en verzorging. Middels
het cursus/trainingsaanbod worden deelnemers stapsgewijs wegwijs gemaakt in de hondenwereld. Daarnaast
verzorgt zij nog tal van andere (verenigings)activiteiten.
Voor aanmelding lidmaatschap s.v.p. de hieronder gevraagde gegevens volledig invullen.
NB: alleen een lidmaatschap geeft u recht op het bijwonen van activiteiten van de vereniging, stemrecht en
toezending van het clubblad. (1 per gezin) Niet-leden kunnen tegen een vast te stellen vergoeding
activiteiten van de vereniging bijwonen en ontvangen geen clubblad.
Naam+ voorletters

Adres

Postcode en
woonplaats

Telefoon

Lidmaatschap:

Lid

Ondersteunend lid

Gezinslid

Mijn e-mail adres luidt:
Voor het lidmaatschap gelden momenteel de volgende tarieven:
Entreegeld :
€ 10,- (éénmalig).
Contributie:
Lid € 60,Ondersteunend lid € 25,- (volgt geen cursus).
Gezinslid € 25,- ( max 2 per gezin, meer is gratis).
Voor nieuwe leden is het bedrag van de contributie gerelateerd aan het moment van aanvang van de cursus:
Januari € 60.Maart € 60,Juni
€ 40,- (6 maanden)
Oktober € 75,- (3 maanden lopend jaar + 12 maanden nieuwe jaar)
Indien een ondersteunend lid een cursus wil gaan volgen moet het contributieverschil worden bijbetaald
Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd. Statuswijziging lid / ondersteunend lid dient u
zelf aan te melden. Opzegging dient schriftelijk ( of per mail) te geschieden vóór 1 december.
Door ondertekening verklaart u op de hoogte te zijn van onze privacy-regeling zie www.kcdeventer.nl
-----------------------------------------------------------------

Machtiging tot afschrijving: Hierbij machtig ik de KC Deventer eo de jaarlijkse contributie (en
eenmalig entreekosten) af te schrijven van mijn giro/bankrekening
Datum:
IBAN-nr:

tot opzegging mijnerzijds
handtekening:

1

