INLICHTINGSBLAD : terug te sturen vóór 1 januari 2012
MAATSCHAPPIJ :……………………………………………………
NAAM + ADRES LOKAAL(HOUDER)

ROLNUMMER:…………………………..

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

TEL.NR. LOKAAL :……………………mail adres verantwoordelijke vereniging

1. SAMENSTELLING BESTUUR
voorzitter
nation.lidnummer + adres + tel.nr.

secretaris
nation.lidnummer + adres + tel.nr.

schatbewaarder

nation.lidnummer + adres + tel.nr
overige bestuursleden
nation.lidnummers + adressen + tel.nrs.

2. TOEGEKENDE FUNCTIES
regelaar(s)
nation.lidnummer + adres + tel.nr.

inkorvers
nation.lidnummers + adressen + tel.nrs.

3. HOE WORDEN DE OUDE EN JONGE DUIVEN IN UW VERENING GELOST
 kleine snelheid (Belgiëvluchten) : samen met de oude
of
afzonderlijk ( schrappen wat niet past)
 grote snelheid (Frankrijksvluchten) samen met de oude
of
afzonderlijk
“
“ “
“
4. IN WELKE LOSSING IS UW VERENIGING/SAMENSPEL VERVAT IN 2012 (schrappen wat niet past)
a) SECTOR 1
b) SECTOR 2
c) SECTOR 3

5. SPEELT UW MAATSCHAPPIJ OP SNELHEIDSVLUCHTEN IN EEN SAMENSPEL OF VERBOND
Belgiëvluchten(kleine snelheid)
(schrappen wat niet past)

Frankrijkvluchten(grote snelheid)

6. SAMENSPEL/VERBOND BELGIËVLUCHTEN(kleine snelheid)
Naam + samenstelling (rolnummers)

Speelomtrek/Speelstraal :

Wie fungeert als moederbond (+ rolnummer)
Voorzitter van het samenspel/verbond (+ nation.lidnummer)
Uitmaker van het samenspel/verbond (+ nation. lidnummer)
vergezeller :
7. SAMENSPEL/VERBOND FRANKRIJKVLUCHTEN ((grote snelheid)
Naam + samenstelling (rolnummers):

Speelomtrek/Speelstraal

Wie fungeert als moederbond (+rolnummer)
Voorzitter van het samenspel (+nation.lidnummer)
Uitmaker van het samenspel/verbond (+nat.lidnummer)
vergezeller :
8. FUNGEERT UW MAATSCHAPPIJ ALS HAFOLOKAAL :
SECTOR 1 / SECTOR 2 / SECTOR 3 (schrappen wat niet past)
Naam hafo-verbond :

Vergezeller:

Hoofdlokaal :
Voorzitter van het verbond (+nation.lidnummer)

Uitmaker van het verbond (naam + adres + tel.nr.)

9. INDIEN UW MAATSCHAPPIJ INKORFT VOOR DE FONDVLUCHTEN
Verantwoordelijke voor de fond + nation. Lidnummer :
Eventuele dubbeling: in welke Fondclub + naam uitmaker van deze fonddubbelingen
10. NUTTIGE GEGEVENS : nr. bank-/postrekening ………………………………………………………………………..
naam van de titularissen………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Inkorvingsuren : Belgiëvluchten van :……….tot …………
Hafovluchten : van ………..tot…………

Frankrijkvluchten : van ………tot …………..
Fondvluchten :

van ………tot …………..

Gelieve dit formulier gezamenlijk met het bestuur in te vullen en te ondertekenen door
de voorzitter
secretaris of bestuurslid
…………………
………………………….

