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Aan het Secretariaat van de  
Field Spaniel Club Nederland 

       Lijster 11 
                                                                                                  3299 BT  Maasdam. 
 
 
Betreft :Aanmelding van een nieuw Aspirant Hoofd-/Gezinslid 
  
Ja, ik wil mij aanmelden als Aspirant Hoofdlid van de Field Spaniel Club Nederland. Ik heb kennis genomen van de  
aanmeldingsprocedure en kan mij daarmee verenigen.  
Ik beloof dat ik de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Field Spaniel Club Nederland zal respecteren. 
 
 Naam: ________________________________ M / V * 
 
 Voornamen: ________________________________ Geboortedatum:  ____________________ 
 
 Adres: _____________________________________________________________________ 
 
 Postcode: ____________ Woonplaats:   _______________________________________ 
 
 Tel.nummer: ____________________________ 
 
 E-mail adres: ____________________________ 
 
Ik ben lid / lid geweest* van een andere Kynologische Vereniging, te weten: ____________________________ 
 
Ja, ik wil mij aanmelden als Gezinslid van de Field Spaniel Club Nederland. Ik heb kennis genomen van de op de ommezijde 
vermelde aanmeldingsprocedure en kan mij daarmee verenigen.  
Ik beloof dat ik de statuten en het huishoudelijk reglement van de Field Spaniel Club Nederland zal respecteren. 
 
 Naam: ________________________________ M / V * 
 
 Voornamen: ________________________________ Geboortedatum:  ____________________ 
 
 Adres: _____________________________________________________________________ 
 
 Postcode: ____________ Woonplaats:   _______________________________________ 
 
 Tel.nummer: ____________________________ 
 
 E-mail adres: ____________________________ 
 
Ik ben lid / lid geweest* van een andere Kynologische Vereniging, te weten: ____________________________ 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
  
 
 
Handtekening    Handtekening     
Aspirant Hoofdlid                                                 Nieuw Gezinslid    
 
 
 
_______________    _______________ 
 
 
 
    
Datum: ________    Datum: ________    
 
 



Aanmeldingsformulier Field Spaniel Club Nederland 

Artikel 3. Lid 1 van de Statuten van de Field Spaniel Club Nederland: 
 
 “De vereniging heeft ten doel Fokkers en Liefhebbers van de Field Spaniel tot elkaar te brengen en 
  geïnteresseerden van de fokkerij van dit ras, in Nederland, voor te lichten.” 
 
Het klinkt allemaal heel gewichtig (en het is vanzelfsprekend ook heel gewichtig), maar de Field Spaniel Club 
Nederland is een officieel door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende Rasvereniging, waar 
natuurlijk het wel en wee van de Field Spaniel voorop staat, maar waar de gezelligheid beslist niet ontbreekt. 
In het algemeen wordt door een groot aantal leden deelgenomen aan de evenementen, waarbij een sfeer van vriendschap 
heerst. Het informele karakter van sommige evenementen draagt niet alleen bij tot het beter leren kennen van de Field 
Spaniel, maar ook tot het beter leren kennen van de leden van de Vereniging. 
 
De Field Spaniel Club Nederland kent de volgende soorten  leden: 
 

 Hoofdleden 
 Gezinsleden 

 
Om Hoofdlid te worden moet men eerst Aspirant Lid geweest zijn. Waarom en hoe dat precies in zijn werk gaat 
staat hieronder beschreven. 
Gezinsleden hebben dezelfde rechten en plichten als de Hoofdleden. Het enige verschil is dat Hoofdleden het 
Clubblad “Fieldish” ontvangen. Gezinsleden ontvangen dat blad niet. Gezinsleden wonen immers op hetzelfde 
adres als de Hoofdleden, zodat “Fieldish” daar toch al in de brievenbus komt. 
 
De contributie voor het lopende verenigingsjaar is als volgt: 
 

 Hoofdlid    Є   32,50 inclusief abonnement op “Fieldish” 
 Gezinslid    Є   10.00 exclusief abonnement op “Fieldish” 
 Aspirant Hoofdlid  Є   32,50 inclusief abonnement op “Fieldish” 
 Aspirant Leden betalen Є     5,--  éénmalige inschrijfkosten 

 
Alvorens u dit formulier invult, zijn er een aantal zaken waarvan wij u op de hoogte willen brengen. 
Met ingang van 12 mei 1990 is er tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Field Spaniel Club Nederland 
(F.S.C.N.) besloten om uitsluitend Aspirant Leden tot de Vereniging toe te laten. Derhalve wordt de volgende 
aanmeldingsprocedure sedert eerder genoemde datum gevolgd: 
 
 Om zich aan te melden als Aspirant Lid, dient men een aanmeldingsformulier in te vullen, dat tevens 

is voorzien van naam en woonplaats van één der leden van de Field Spaniel Club Nederland, die de 
aanmelder tot Aspirant Lid voorstelt. 

 Naam en adres van het nieuw aangemelde Aspirant Lid zal worden gepubliceerd in “Fieldish”, het 
clubblad van de Field Spaniel Club Nederland. 

 Indien binnen 30 dagen na publicatie in “Fieldish” geen schriftelijk bezwaar van één der overige 
leden is ingediend bij het bestuur van de Field Spaniel Club Nederland, dan is de aanmelder 
automatisch Aspirant Lid. 

 Aspirant Leden hebben dezelfde rechten  en plichten als Leden, echter met de volgende 
uitzonderingen:                                                                                        
- Aspirant Leden hebben geen stemrecht. 

        - Aspirant Leden kunnen geen gebruik maken van de diensten van de vereniging voor de bemidde-
ling van de door hun gefokte nesten. 

 Van Aspirant Leden wordt verwacht dat zij hun betrokkenheid tonen met betrekking tot de 
doelstellingen van de Field Spaniel Club Nederland. Dat kan onder meer door deel te nemen aan 
Clubactiviteiten. 

 Het Aspirant Lidmaatschap duurt in principe voor de periode van één jaar. 
 Over het al dan niet bevorderen van Aspirant Lid tot Lid van de Field Spaniel Club Nederland, 

beslist het Bestuur uiterlijk vier weken voor afloop van de periode van het Aspirant Lidmaatschap. 
 Niet tot Lid bevorderde Aspirant Leden worden schriftelijk in kennis gesteld. 
 
 Een aangemeld Gezinslid, behorende tot het gezin van een Hoofdlid wordt direct Lid, zonder eerst 

Aspirant Lid te zijn geweest. 
 
Heeft u vragen ten aanzien van het lidmaatschap of eventueel ten aanzien van andere zaken met betrekking tot de 
Field Spaniel Club Nederland, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. 


