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      VERZOEK VOOR OVERSCHRIJVING
         ************************************

    Voor toelichting zie andere zijde.
       *  Doorhalen wat niet van toepassing is.
            Gaarne met blokletters invullen.

Ondergetekende verzoekt overschrijving van:

Afdeling:                                                  Naar de afdeling:                                                  

Naam:                                                                     VDH lidnummer:                                   

Adres:                                                                                 Telefoon:                                   

Postcode:                                  Woonplaats:                                                                       

Lid van kringgroep:                                                          Lid sinds:                                     

Datum:                                        20            Handtekening:                                                  

Bijvoegen een motivatie van dit verzoek en dit formulier, vergezeld van de motivatie en accoordverklaring
van de kringgroep, doorsturen n aar de afdeling waarin u woonach tig bent (zie achterzijde punt B).

De afdeling                                                                             van de VDH verklaart hierbij

wel/geen* bezwaar te hebben tegen het verzoek tot overschrijving.
(Indien de afdeling bezwaar heeft dan een m otivatie bijvoegen).

Datum:                                        20          

Handtekening secretaris:                                                                     

Doorsturen naar de andere afdeling, incl. de motivatie van dit verzoek, de accoordverklaring van de
kringgro ep en de  motivatie in dien de a fdeling bez waar h eeft.

De afdeling                                                                              van de VDH verklaart hierbij

wel/geen* bezwaar te hebben tegen het verzoek tot overschrijving.
(Indien de afdeling bezwaar heeft dan een m otivatie bijvoegen).

Datum:                                        20          

Handtekening secretaris:                                                                      

Doorsturen naar het Hoofdbestuur  incl. de motivatie van dit verzoek, de accoordverklaring van de  
kringgro ep en de  motivatie in dien de a fdeling bez waar h eeft.



 
 vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden 

A9 Voorschrift voor overschrijving van/naar  een provinciale afdeling. 

 

Deze voorschriften hebben betrekking op die personen die zich willen laten overschrijven van de 

ene naar de andere provinciale afdeling.  

 

1. Voorwaarde is dat het lid valt onder die provincie waar hij/zij volgens de burgerlijke stand staat 

ingeschreven. 

2. Bij verhuizing naar een andere provincie valt hij/zij automatisch onder de nieuwe provincie. 

3.  Wanneer een lid verhuisd is naar een andere provincie, maar wil blijven behoren onder de 

vorige provincie, kan hiervoor middels het bestaande formulier overschrijving plaatsvinden. 

4. Voor overschrijving dient één of meerdere van onderstaande belangen te worden aangetoond: 

A. Het lid moet op zijn minst twee jaar aaneengesloten lid van zijn van een kringgroep 

waarnaar het wenst te worden overgeschreven. 

B. Het betreffende lid moet zelf een verzoek tot overschrijving indienen. De kringgroep 

secretaris dient dit verzoek te ondersteunen middels een getekende 

akkoordverklaring  

C. Wanneer één van de betrokken provinciale afdelingen een gemotiveerd bezwaar bij 

het Hoofdbestuur indient, dan beslist het hoofdberstuur. 

5. Een overschrijving naar een andere provincie, anders dan om de redenen zoals vermeld onder 

de punten 1 en 3 van deze voorschriften, wordt maar één keer toegestaan. 

6. De overschrijving is in principe van onbeperkte duur. Opzegging kan alleen geschieden door het 

betreffende lid of het Hoofdbestuur van de V.D.H. 

7. Alle volledig ingevulde en ondertekende overschrijvingsformulieren dienen te worden 

ingezonden naar de secretaris van het Provinciaal Bestuur waaronder het lid ressorteert. Deze 

stuurt op zijn/haar beurt het formulier door naar de secretaris van Provinciale Afdeling waarnaar 

het lid overschrijving vraagt. Deze stuurt op zijn/haar beurt het formulier naar de secretaris van 

het Hoofdbestuur van de V.D.H. Bij goedkeuring zullen beide betrokken Provinciale Afdelingen, 

evenals het betreffende lid, hierover geïnformeerd worden. Het betreffende lid zal als bewijs van 

overschrijving een nieuwe lidmaatschapskaart ontvangen met daarop vermeld de Provinciale 

Afdeling waaronder hij/zij ressorteert en de Provinciale Afdeling waar hij/zij naar overgeschreven 

is.  
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