AANMELDINGSFORMULIER
Bijlage bij NOTITIE AANNAME NIEUWE LEDEN
Ondergetekende meldt zich aan voor het lidmaatschap van het Nederlands
Valkeniersverbond ‘Adriaan Mollen’ en heeft alle vragen naar waarheid ingevuld.
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoon:
Email:
Geboortedatum:
Beroep:
Onze identiteit ontlenen wij aan het actief beoefenen van het
vluchtbedrijf met kennis van ons cultuurhistorisch verleden, en is gericht
op het instandhouden en bevorderen van het vluchtbedrijf.
1. De ondergetekende verklaart zich geheel te kunnen vinden in deze
omschrijving van de identiteit van het Verbond en hij/zij zal zich als lid
hiernaar steeds gedragen. Ja / nee
2. Hoe heeft u zich over het bestaan van het Verbond op de hoogte gesteld?
3. Wat is uw motivatie om lid van ons Verbond te worden?
4. Welke ervaring heeft u met het vluchtbedrijf, hoe lang en met wie?
5. Welke activiteiten van het Verbond hebben vooral uw belangstelling?
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6. Heeft u ervaring met andere roofvogelactiviteiten dan die van het
vluchtbedrijf? Zo ja, welke zijn dat?
7. Heeft u commerciële aspiraties met of specifieke belangen in
roofvogelactiviteiten? Zo ja, welke zijn dat?
8. Heeft u contact gehad met Justitie omtrent F&W-overtredingen? Zo ja, wat
was de aarde en de ernst van deze overtredingen?
9. Heeft u de ambitie om de valkeniersakte te behalen?
10.Bent u in het bezit van een jachtakte?
11.Bent u in het bezit van een roofvogel/uil? Zo ja, hoeveel, welke en sinds
wanneer?
12.Kunt u zich verenigen met de inhoud van de u toegezonden stukken van
het Verbond? Zo nee, waarmee niet?
13.Heeft u nog vragen over één van deze stukken? Zo ja, welke?
TOELICHTING: bij ja/nee vragen gaarne het juiste antwoord omcirkelen!
Ons Verbond heeft behoefte aan de inzet van leden. Externe deskundigen
inschakelen kost nu eenmaal geld. De inzet van eigen leden versterkt daarbij de
relaties. Leden beschikken over deskundigheden waar het verbond veel plezier
aan kan hebben. Zou u zo nu en dan één van uw deskundigheden voor het
Verbond willen inzetten? En zo ja, welke;
□ Ja
□
□
□
□
□

□ Nee

Juridisch
Financieel
Administratief
ICT
Organisatorisch

Ondertekend te (plaats)

□
□
□
□
□

Marketing PR
Voorlichting, media
Lobby bij oa overheden
Publicaties
Andere

op (datum)

Handtekening:

Dit document elektronisch zo volledig mogelijk invullen, ondertekenen en:
• Scannen (vanwege de handtekening) en als bijlage e-mailen naar:
info@adriaanmollen.com of;
• Per post opsturen naar Secretariaat Adriaan Mollen, Erik H. Abma, Höhenweg
10, 69250 Schönau, Duitsland.
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