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AANVRAAG TOT AANSLUITING
Vul onderstaande strook in en stuur of bezorg deze aan het algemeen secretariaat of de penningmeester van
K.V. Moldernete. Uw aanvraag wordt voorlopig aanvaard na betaling van het lidgeld. U wordt pas effectief
lid van K.V. Moldernete na definitieve goedkeuring van deze aanvraag op de eerstvolgende bestuursvergadering (volgens art. 5 van de statuten).

Artikel 5 - Lidmaatschap
Zijn toegelaten tot het lidmaatschap al diegenen die een aanvraag indienen bij het secretariaat of de
penningmeester door opgave van hun naam, voornaam, geboorteplaats, datum, volledig adres en email. Het Bestuursorgaan onderzoekt de aanvraag, aanvaardt of verwerpt ze en is in dit laatste geval
niet verplicht haar verwerping te motiveren.
___________________________________________________________________________________
Ondergetekende
Naam : ………………………………………………………………………………Voornaam : ……………………………….....….…….
Straat : ………………………………..…………….………………….……..................................... Nummer : ....................
Postcode : …….…….………………. Plaats : ………………………………………………..…… Land : .....…………………………
GSM of tel. nr. : …………....................………….........………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………….....................................……………...................................................................................
Geboortedatum (dd/mm/jjjj) : .................................................................................................................
___________________________________________________________________________________
wenst aan te sluiten als lid bij kynologenvereniging Moldernete en verklaart hierbij de statuten en het
huishoudelijk reglement te respecteren. Ook verklaart het lid op de hoogte te zijn van de privacy
regelgeving (zie document in bijlage).
Ondergetekende verklaart geen lid te zijn van een vereniging NIET erkend door de KKUSH of van een
buitenlandse vereniging NIET aangesloten bij het FCI.
Ondergetekende verbindt zich ertoe zich alle medewerking te ontzeggen aan manifestaties niet erkend
door de KKUSH.
Te …………......................……...……Datum : …../…../………… Handtekening : ………………………….………………..
DISCLAIMER : Deze correspondentie wordt verstuurd vanuit en namens K.V. Moldernete met maatschappelijke zetel te 2400 Mol,
Bresserdijk 25. Deze correspondentie (incl. bijlage(n)) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als een bericht niet voor U bestemd
is, wordt U vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Het bericht mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of
verveelvuldigd zonder toestemming van de afzender.
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