Hoe het inschrijfformulier ‘duiven’ correct invullen ?
Er zijn twee mogelijkheden:
a) individuele dieren
b) collecties (zelfde ras, kleur, variëteit en beide geslachten vertegenwoordigd). Deze dieren
worden ook individueel gehuisvest.
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collecties komen steeds eerst. Na de collecties komen de individuele dieren. Vergeet niet
voor de collecties ‘K’ aan te duiden. Bij individuele dieren zet u niets. Als er meerdere
collecties zijn van hetzelfde ras en kleurslag dan duidt u dit aan met K1, K2 enz
Geslacht : x in juiste kolom. 1.0 is een doffer, 0.1 is een duivin, ‘alt’ is oud en ‘jung’ is jong.
Rassen niet door elkaar mengen, m.a.w. eerst de collecties en daarna de individuele dieren
per ras en daarna hetzelfde voor andere rassen. (zie voorbeeld).
In de kolom verkoopprijs zet u uw vraagprijs. Hou er rekening mee dat de organisatie daar
nog 20% bijdoet.
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Op de volgende pagina vindt u de nodige informatie voor het invullen van het administratieve gedeelte
van het inschrijfformulier. Er is helaas geen Nederlandse versie. Voor het gemak vragen wij u om liefst
het Duitse formulier te gebruiken omdat wij toch alle inschrijvingen naar het Duits moeten vertalen.

Hoe het administratieve gedeelte van het inschrijfformulier invullen ?

Het eerste deel is eenvoudig. Als u jeugdfokker bent en wil deelnemen aan de jeugdshow dan kruist u
‘Jugendzüchter(erin)’ aan bovenaan rechts. U moet eveneens uw geboortejaar vermelden (tussen
2000 en 2014). U zal minder moeten betalen maar er zijn wel ook veel minder titels te winnen. U moet
bovendien beschikken over een geldige Belgische fokkerskaart.
Voor zij die geen Duits spreken geven we hier de vertaling van de rubrieken mee :
Name/Vorname : Naam/Voornaam
Jugendzüchter : jeugdfokker
Land :
Geburtsjahr : geboortejaar
Straße und N° : straat en nummer.
Verein : Lid van …. (club)
PLZ : Postcode
Stadt : gemeente

In het midden maakt u uw rekening. Hierboven ons voorbeeld van een deelname met 13 dieren. De
dossierkosten zijn vast. Bij cataloog moet u het aantal ingeven (minimum 1, tenzij voor jeugdfokkers
waarvoor dit niet verplicht is). In dit voorbeeld wil u deelnemen aan de fokkersavond en koopt u
meteen ook twee doorlopende toegangskaarten. Bij de rij ‘giften’ kan u eventueel een prijs schenken.
In ons voorbeeld geeft u twee geldprijzen van 12€ voor de Gentse kropper.
Vertalingen :
Einzeltiere zu 12€ : Individuele dieren aan 12€
Einzeltiere der Jugendschau zu 6€ : Inschrijvingen jeugdfokkers aan 6€
Unkostenbeitrag (Pflicht) : administratiekosten
Katalogus (pflicht außer Jugend) : Verplichte catalogus (niet verplicht voor jeugd)
Zuchterabend : Fokkersavond
Ehrenpreisspenden : Giften (vrijwillig, je noteert steeds wat je geeft, bv 5x PE + 2 x PZ = 70€)
Gesamtbetrag : Totaal inschrijvingen
Option “Aussteller Dauerkarte” : optioneel “doorlopende toegangskaart voor 3 dagen”

Onderaan in de zwarte kader vult u uw rekeningnummer in (IBAN) en de naam van de rekeninghouder
(Kontoinhaber) en dat volstaat in België (de Landsbond doet de uitbetalingen achteraf). De rest hoeft
u dus niet in te vullen.
Indien het rekeningnummer niet is ingevuld, zal u de tegemoetkoming van 2€ per dier van het VIVFN
vzw niet ontvangen !
Bij ‘Unterschrift des Ausstellers’ ondertekent u en hiermee verklaart u kennis te hebbenvan het
algemene reglement en het te aanvaarden. De contactpersoon is al ingevuld op de formulieren op
onze website.

