Old English Sheepdog Club Nederland
Via penningmeester Joke Meijer
Maldenhof 59,

1106 EB Amsterdam

Telefoon: 06 49906480
email: penningmeester@oldenglishsheepdog.nl

IBAN-CODE: NL43RABO0375750800 BIC/SWIFTCODE: RABONL2U

Beste OES liefhebber,
Veel mensen denken dat het lidmaatschap niets anders inhoud dan het
ontvangen van het Clubblad “Bobtales”.

Niets is minder waar. Door lid te zijn zorgt u ervoor dat onze vereniging er
voor kan zorgen dat het ras verbeterd wordt of minimaal in stand gehouden
wordt. Dat doen we door b.v. bijeenkomsten voor fokkers en liefhebbers te

organiseren. Daar worden ervaringen uitgewisseld, worden ook deskundigen
uitgenodigd om fokkers en liefhebbers te informeren over verschillende
aspecten van de gezondheid in ons ras. Etc.
Als lid kunt u ook deelnemen aan de diverse activiteiten van de Club. Is echt

een aanrader. Veel leden die deze activiteiten bezoeken zijn bevriend geraakt
en passen op elkaars honden tijdens vakantie e.d.
Als lid heeft u ook invloed op beslissingen die genomen moeten worden, o.a.
op gezondheidsgebied en financieel gebied.

Indien u lid wilt worden kunt u onderstaand formulier in te vullen en te
retourneren naar de penningmeester, p/a penningmeester Joke Meijer
Maldenhof 59, 1106 EB Amsterdam. U kunt de gegevens ook via mail
peningmeester@oldenglishsheepdog.nl kenbaar maken.

Het lidmaatschap kost € 35,- per jaar, gezinslidmaatschap € 7,- , ( Een
gezinslid heeft alle rechten als een lid maar ontvangt geen Clubblad) . Er is

een eenmalig bedrag van € 5,- verschuldigd i.v.m. een eenmalig inschrijfgeld.
Na 1 oktober is het lidmaatschap € 17,50 en voor een gezinslid € 3,50.
Voor leden buiten de Benelux geldt een toeslag van € 10,00 i.v.m. hoge porto
kosten. Dit kunt u voorkomen door het clubblad digitaal aan te vragen.
Graag zien wij uw positieve reactie tegemoet.

Old English Sheepdog Club Nederland
Lidmaatschapformulier

Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Straat en huisnummer:
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
Email adres:
BIC/Swift code;
International Bank Account Number(IBAN)
Hoofdlid
Gezinslid
Automatische Incasso

Ja / Nee

Datum
Handtekening

Machtiging voor automatische afschrijving.
Machtigen is makkelijk:

– u vergeet nooit te betalen

– u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende
betalingen

– u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken.

Een automatische incasso kan pas plaats vinden als u daar zelf toestemming voor
geeft.

Noteer uw International Bank Account Number (IBAN) , naam, adres, postcode +

woonplaats en de datum op het formulier en stuur uw machtiging naar degene die u
wilt betalen.

Dit is ook mogelijk voor landen die aangesloten zijn bij de EURO. Wilt u de

machtiging intrekken, dan dient dit schriftelijk te geschieden, onder vermelding van
naam, adres, postcode + woonplaats en uw IBAN code, datum en handtekening.

