
-€              

inschrijvingen jeugdleden à € 2,50 -€              

catalogus à € 3,00 -€              

administratiekosten à € 2,00 -€              

warme maaltijd incl. consumptie à €10,00 ** -€              

** Schrijvers en aandragers krijgen € 5,00 retour van maaltijd

-€              

-€              

M/V O/J Klasse

Schrijvers, aandragers en actieve helpers die daadwerkelijk geholpen hebben krijgen € 5,00 retour van 
maaltijd. 

Na de show wordt dit op uw rekening terug gestort. IBANnr. niet bekend bij ons geef het door.

Verzendlabels: Ondergetekende geeft zich op voor:

Opmerkingen:
AUB, aanvinken waarvoor u zich opgeeft

Wilt u duidelijk aangeven in welke klasse uw konijn/cavia moet worden ingeschreven.
Indien dit niet is gebeurd wordt de standaardklasse aangehouden.

Ras (groot of klein) Kleur

Telefoon

LET OP !!!
Sluitingsdatum inschrijving

21 OKTOBER 2017bijdrage prijzenpot

Bij meerdere inschrijvingen per gezin hoeft er maar 1 maal een 
catalogus te worden betaald.TOTAAL BEDRAG

Merken

Postcode

INDIEN U IN MEERDERE DIERGROEPEN WILT INZENDEN KUNT U DIT FORMULIER KOPIEREN

LET OP !!!
Per formulier één diergroep

vink hiernaast de diergroep aan

inschrijvingen à € 4,00
Betaling inschrijfgeld op:

RABO rekening: NL97RABO0370334027
t.a.v. Wieringerlandshow 2017

IBAN

Woonplaats

Fokkersnummer

Inschrijfformulier WIERINGERLANDSHOW  11 november 2017
Gevraagd worden: alle erkende rassen en kleurslagen konijnen (ook C-klasse), cavia's (A,B,C-klasse), hoenders, dwerghoenders, Serama's, 

siervogels, gedomesticeerde watervogels, oorspronkelijke duiven en sierduiven; jong en oud, zowel mannelijk als vrouwelijk.

Naam

Tentoonstellingssecretariaat
Dhr. R. Kortekaas

Vrouw Steenlaan 46
1761 DN Anna Paulowna

e-mail: tentoonstelling@wieringerlandshow.nl
website: www.wieringerlandshow.nl

Adres

schrijven op zaterdag 11 november

aandragen op zaterdag 11 november

opbouwen vrijdag 10 november 09:00 uur

opruimen zaterdag 11 november

kassa zaterdag 11 november

JA NEE

Konijnen

Cavia's
Hoenders
Dwerghoenders
Siervogels

Gedomesticeerde Watervogels
Oorspronkelijke Duiven
Sierduiven
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