BELGISCHE CLUB VOOR PICARDISCHE HERDERSHONDEN vzw
K.K.U.S.H. n°835
MAATSCHAPPELIJKEZETEL :
Bij de penningmeester en vice-voorzitter Dhr Roland BENTEIN
Krekelstraat, 45, 9630 ZWALM
Tel : +32475739124
+3255496832
rbentein@telenet.be
VOORZITTER :
Dhr. Patrick WIJNS
Hubermont, 98, 6983 ORTHO
Tel : +32475319599
patrick.wijns@telenet.be

Lidmaatschapsaanvraag CBBP-BCPH
Onze bankrekening : BE05 7020 2121 1575
IBAN - code : BE05702021211575
BIC - code : AXABBE022

SECRETARIAAT :
Dhr. Geert DESMEDT
Bredestraat, 113, 2580 PUTTE
Tel : +32471529715
+3215752995
geertensuzy@skynet.be
BESTUURDER :
Marie MIGNOLET
Avenue de Vagney, 4590 OUFFET
Tel : +32496880195
marie.mignolet3@hotmail.com

JA, ik wens effectief lid te worden van de BCPH (Belgische Club Picardische Herders).
Ik stort de som van:
25,00 € (individueel lidmaatschap) op bovenvermelde rekening* - A-invullen
33,00 € (gezinslidmaatschap) op bovenvermelde rekening*- A en B invullen

A. FAMILIENAAM : …………………………………………….……………………………. VOORNAAM : ……………………………………………………
STRAAT : ………………………………………………………………………………………………………………….. N°…………….. BUS : …………….…..
POSTCODE : …………………………. GEMEENTE : ………………………………..…………………………………………………………………………...
LAND : ……………………………………….. NATIONALITEIT : ………………………………………………………………………………… (verplicht)
TEL : ………………………………………….. GSM : ………………………………………… EMAIL : ………………………………………………………….

B. FAMILIENAAM : …………………………………………….……………………………. VOORNAAM : ……………………………………………………
NATIONALITEIT : ……………………………………………………………. (verplicht)
Correspondentieadres indien verschillend van woonplaats

STRAAT : ………………………………………………………………………………………………………………….. N°…………….. BUS : …………….…..
POSTCODE : …………………………. GEMEENTE : ………………………………..…………………………………………………………………………...
LAND : ……………………………………….. NATIONALITEIT : ………………………………………………………………………………… (verplicht)
TEL : ………………………………………….. GSM : ………………………………………… EMAIL : ………………………………………………………….
Ik bezit*/Ik bezit geen* Picardische herdershond
De roepnaam van mijn picard is: .............................................
kennelnaam: ...................................................
(Gelieve indien mogelijk een kopie van de stamboom toe te voegen aan de aanvraag)
Ik verklaar geen lid te zijn van een club die niet is aangesloten bij de KKUSH of van een vereniging die niet erkend is door
de FCI. Ik verklaar tevens kennis genomen te hebben van de statuten en het reglement van inwendige orde en verbind mij
ertoe deze strikt na te leven
Gelieve uw aanvraag doortesturen aan de penningmeester.

Datum : …. / …. / …..
Handtekening A :

Handtekening B :

