Koninklijke Nationale Federatie ALGEMENE VINKENIERSBOND A.Vi.Bo. vzw
Zetel en secretariaat: Schardauw 1 bus 1 – 8520 KUURNE – tel 056/70.18.64
________________________________________________________________________________

AANVRAAGFORMULIER KWEEKRINGEN EN STEEKKAARTEN VOOR BOTVINKEN – KWEEKSEIZOEN 20 . .
(botvink: wetenschappelijke naam: Fringilla Coelebs)
GEWEST -------------------------------------------------------------------------------------------MAATSCHAPPIJ -----------------------------------------------------------------------------------

Naam

------------------------------------------------------

Voornaam

---------------------------------------------------------

Stamnr. maatschappij

---------------------------------------------

Straat + nummer

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Postnr + gemeente

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Aantal geharde ringen

persoonlijk lidnummer

Aantal steekkaarten

x € 0.40 - te bestellen met een minimum van 10 ringen
desgevallend vermeerderd met 5 of met een veelvoud van 5
x € 0.10 - te bestellen met een minimum van 10 kaarten
desgevallend vermeerderd met 5 of met een veelvoud van 5
(vb 10-15-20-25)

Totaal te betalen

- bedrag te betalen aan de gewestleider

1 ste aanvraag

2 de aanvraag
( + € 5 administratiekosten)

3 de aanvraag
( + € 5 administratiekosten)

Levering : via de gewestleider
NA HET KWEEKSEIZOEN DIENEN, BIJ WET, NIET GEBRUIKTE RINGEN TE WORDEN VERNIETIGD
Ondergetekende verklaart:
 de voorbije vijf jaar geen veroordeling te hebben opgelopen wegens overtredingen van de
regelgeving inzake het houden van vogels in gevangenschap, waarbij er een verbod
opgelegd werd tot het houden in gevangenschap van specimens van beschermde
vogelsoorten.
 controle op kweekmogelijkheid te hebben toegestaan en het controleblad te hebben
ondertekend.
 een vergelijkbare hoeveelheid specimens in gevangenschap te kweken die behoren tot de
soort waarvoor de vermelde gesloten pootringen vereist zijn.
 te allen tijde controle door de Raad van Bestuur A.Vi.Bo., door gevolmachtigde aangesteld
door de Raad van Bestuur A.Vi.Bo. of door ambtenaren van het Agentschap voor Natuur
en Bos op de modaliteiten inherent aan de kweek van botvinken in beschermd milieu,
zoals gesteld in het Soortenbesluit van het Vlaamse Gewest dd. 15 mei 2009 en in het
Reglement Inwendige Orde Kon. Nat. Federatie A.Vi.Bo. vzw (art. 31.13, uitgave maart
2010), te aanvaarden en toe te staan.
datum

handtekening

------------------------------------ --------------------------------------------------De vereniging A.Vi.Bo. vzw wijst een aanvraag tot het verkrijgen van pootringen geheel of
gedeeltelijk af als redelijkerwijze vermoed kan worden dat de aanvrager in strijd zal handelen met de
bepalingen van het soortenbesluit of als de aanvrager een overmatig aantal pootringen aanvraagt.
Ze melden dat aan het agentschap voor Natuur en Bos.

