
Klasse nr Soort en/of kleurslag Stam Stel Enk Verz 
vogel 

Verz 
kooi 

 

Naam:  ____________________________ 
Adres:  ____________________________ 
Postcode:  _________________________ 
Woonplaats:  _______________________ 
Provincie:  _________________________ 
Telefoon:  _________________________ 
E-mail:____________________________ 
Kweeknummer:  ____________________ 
Lid afdeling:  ______________________ 
Geb.datum jeugd: ___________________ 

Inschrijflijst 
Nationale Vogelshow 

Het Bonte Boertje 
te Gameren 

Enk   ____x €1,50      € ________ 
Stel   ____x € 3,00      € ________ 
Stam ____x € 6,00      € ________ 
Katalogus    € 2,50      €         2,50 
Ereprijs in geld            € ________ 

Totaal              € ________ 

Sluitingsdatum: 
3 oktober 2015 

Raadpleeg bij het invullen het vraagprogramma van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en 
Vermeldt duidelijk het klassenummer alsmede de soort en/of de kleurslag van de vogel. 

Ondergetekende verklaart dat de hiervoor vermelde inschrijving zijn eigendom is en hij inschrijft onder de 
voor deze tentoonstelling geldende bepalingen. 

               Datum:______________ Handtekening:_____________________ 

Ps. Vergeet niet het verzekeringsbedrag van zowel de vogels als de kooien in te vullen 

!!LET OP!! 
Vanaf dit jaar 
kooien wij vanaf 
16.15 uur uit. 
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