
 

Inschrijfformulier voor lidmaatschap van de 

Nederlandse DFKP Club 

De contributie bedraagt € 15 per jaar voor seniorleden en voor jeugdleden € 7,50 Dit bedrag dient voldaan 

te worden op rekeningnummer NL07RAB00397578776 t.n.v. Nederlandse DFKPc1ub. 

Ik schrijf me in als lid van de Nederlandse DFKP-club en ik heb kennis genomen van de statuten en het 

huishoudelijk reglement. 

Als u tevens de onderstaande machtiging invult krijgt u het boekje de " kleine siervogels" als 

welkomstgeschenk toegezonden. 

Doorlopende machtiging S€PA 

Naam incassant     :Nederlandse DFKP-club 

Adres incassant :Karel Doormanstraat Ic 

Postcode incassant :5991 AH Woonplaats incassant  :Baarlo 

Land incassant :Nederland   Incassant ID :NL05ZZZ280942410000 

Kenmerk machtiging: contributie lidmaatschap 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Nederlandse DFKP-club om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en 
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening afte schrijven overeenkomstig de opdracht van de 
Nederlandse DFKP-club. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam: 

Adres:  

Postcode:  Woonplaats:  

Telefoon:  E-mailadres:  

Land:  

Rekeningnummer (IBAN)  

Bank Indentifactie (BIC)  

Plaats en datum:   Handtekening: 

 

 

 

 

 

Ik stuur wel / niet in naar landelijke/open tentoonstellingen 

Ik stuur wel / niet in naar club / district show van de Nederlandse DFKP-club Wilt 

u hieronder aangeven welke soorten en kleurslagen u fokt: 

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

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

Dit formulier uitprinten en ingevuld opsturen naar de secretaris: Bart Vrolijks, Claudiuslaan 

25, 6642 AE Beuningen, of per e-mail: secretaris@dfkp.nl . Bedankt voor uw inschrijving. 

Het bestuur heet u van harte welkom bij de Nederlandse DFKP-club 

lk ben lid van: 0 1<LN O ANBvV O NBvV 0 Aviornis Internationaal 

Ik heb:  0 Wilde duiven 0 Lachduiven 0 Diamantduiven 

         0 Frankolijnen 0 Kwartels 0 Patrijzen 
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