Heeft u een Franse Bulldog
of komt er binnenkort één in uw gezin?
Dan is het leuk en interessant om lid te worden van de enige officiële rasvereniging in Nederland de

Hollandse Bulldoggen Club

Vind u het leuk om aan evenementen met alleen Bulletjes mee te doen?
Wilt u graag informatie lezen over de Franse Bulldog in het algemeen, over medische zaken,
over gedrag, over uiterlijk, en nog veel meer?
Wilt u op de hoogte blijven van de show resultaten die Franse Bulldoggen halen in Nederland
en het Buitenland?
Wilt u meer weten over fokkers en geboren pups?
Allemaal goede redenen om lid te worden van de HBC!

Lidmaatschap van de HBC
Indien u lid wilt worden van de Hollandse Bulldoggen Club, uw officiële rasvereniging in
Nederland voor de Franse Bulldog, kunt u zich online aanmelden.
U kunt het lidmaatschap aanmeldingsformulier digitaal invullen via de website:
https://www.hbc-fransebulldog.nl
Na goedkeuring van u aanvraag voor het lidmaatschap ontvangt u hierover per e-mail
bericht. In deze e-mail vind u ook verdere informatie met betrekking tot de betaling van de
contributie.
Kosten lidmaatschap:
•
€ 35,00 voor leden binnen Nederland*
•
€ 40,00 voor leden buiten Nederland*
•
€ 10,00 voor gezinsleden*
•
€ 10,00 voor jeugdleden*
•
€ 5,00 éénmalig inschrijfgeld per lid*

Hollandse Bulldoggen Club
IBAN: NL86INGB0000170453
BIC: INGBNL2A

* Nieuwe leden, die tot maximaal 18 weken na de geboorte van de pup via fokkers
aangemeld worden, krijgen voor het eerste jaar 50% korting op de contributiekosten en
betalen géén inschrijfgeld. Deze korting geldt alleen voor nestjes die gefokt zijn volgens de
reglementen van de HBC.
Voor u als fokker kunnen we bij minimale aanmelding van 2 nieuwe leden éénmalig een
liggende advertentie (1/2 van een A4) aanbieden in het clubblad. U dient de advertentie zelf
aan te leveren.
Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 juli betalen de helft van het lidmaatschap van het
lopende jaar.
Voor vragen kunt u terecht bij de
ledenadministratie
leden@hbc-fransebulldog.nl

Gezinslid
Het lidmaatschap van onze vereniging is i.v.m. de kiesgerechtigheid strikt persoonlijk. Willen
meerdere inwonende personen van een gezin óók lid van de vereniging HBC worden, wat wij
zeer op prijs stellen, dan dienen die personen zich als gezinslid op te geven.

