Uitnodiging Familiedag
Zondag 17 september 2017

Het lijkt nog een eind weg, maar we zijn weer druk bezig met de jaarlijkse Familie Dag!
Dit jaar wordt dit evenement op zondag 17 september gehouden, op het terrein van Groenhorst
Barneveld. Het defintieve programma kunt u binnenkort terugvinden op onze website en facebook;
houd deze sites dus goed in de gaten.
Zoals gewoonlijk zijn er een paar vaste onderdelen.
Laat de strijd maar losbarsten op de Wildbaan om de titel Snelste Foxterrier van Nederland en
sleep de RIM Wisselbokaal in de wacht! Fonzi en Doerak hebben in mei hun spieren al laten zien
op de demonstratie tijdens Animal Event. Zullen ze in september ook weer van de partij zijn om
hun titels te verdedigen?
Natuurlijk is ook Het Winkeltje aanwezig met vele foxterrierspulletjes, o.a. kalenders voor 2018.
De fotowedstrijd: u heeft nog maanden de tijd om uw foxterrier zo voordelig mogelijk vast te
leggen. Actie, portret, vakantie, alle foto’s maken een kans want ze worden door een onafhankelijke
jury geplaatst. Om de beste kwaliteit te verzekeren, vragen wij u deze zelf af te (laten) drukken op
fotopapier (want hoe beter de kwaliteit, hoe meer kans u maakt!).
Natuurlijk blijft er voldoende tijd over om contacten met andere foxterrierliefhebbers aan te gaan,
of oude vriendschappen te vernieuwen. De dag wordt afgesloten met wat hapjes en drankjes.
Programma Familiedag op 17 september 2017: (tijdschema onder voorbehoud)
10.30 uur
ontvangst met koffie
11.00 uur
opening Familiedag
11.15 - 14.45 uur
doorlopend programma
14.45 uur
prijsuitreiking Wildbaan en fotowedstrijd
vanaf 15.00 uur
hapjes en drankjes
De kosten voor deelname aan de Familiedag zijn inclusief hapjes en drankjes (vanaf 15.00 uur):
Leden en gezinleden: € 12,50 per persoon
Kinderen t/m 6 jaar: gratis
Jeugdlid, kinderen van 7 t/m 18 jaar: € 5,00 (niet-lid € 10,00 per kind)
Introducé’s (18 jaar en ouder): € 17,50 per persoon
Voor een eventuele lunch dient u op deze dag zelf te zorgen.
Locatie: Barneveld Groenhorst, Wesselseweg 32, 3771 PC Barneveld.
Vanuit Amsterdam / Amersfoort / Apeldoorn (A1):
Neem afslag 16 Voorthuizen / Harselaar. Volg de borden Barneveld. Na kasteel ‘De Schaffelaar’ (aan de
linkerkant) bij verkeerslichten linksaf richting Kootwijkerbroek / Stroe. Na verkeersbord ‘einde-50-km’
tweede inrit rechts.
Vanuit Arnhem / Utrecht (A2):
Volg op het knooppunt Maanderbroek afslag naar de A30 richting Barnevel. Neem afslag 4 Scherpenzeel /
Barneveld. Onderaan de afslag bij verkeerslichen rechtsaf (richting Barneveld-Zuid). Bij rontonde rechtdoor.
Bij T-splitsing linksaf, weg vervolgen tot over spoorlijn. Bij verkeerslichten rechtdoor richting
Kootwijkerbroek / Stroe. Na verkeersbord ‘einde-50-km’ tweede inrit rechts.
Vanuit Zwolle (A50):
Bij knooppunt Beekbergen A1, E30 richting Amersfoort. Vervolgens route als vanuit Amersfoort.
(Meer parkeergelegenheid bij de eerste inrit na het verkeersbord ‘einde 50-km’.)

INSCHRIJFFORMULIER FAMILIEDAG N.F.C.
17 SEPTEMBER 2017, BARNEVELD
Stamboomnaam hond: .……………………………………..................................................
Roepnaam hond: ………………………………………..............................................................
Draadhaar

Gladhaar

Reu

Teef

(doorstreep wat niet van toepassing is.)

Eigenaar: …………………………………………........................................................................................
Adres: ………………………………………...................................................................................................
Postcode: ………………… Woonplaats: ………………………………..............................................
Telnr: …………………………………………………....................................................................................
E-mail: ………………………………………….............................................................................................
Is aanwezig op de de “Familiedag” met:
Leden/ gezinsleden:

____ pers.

x € 12,50

=

€ __________

Jeugd 0 t/m 6 jaar:

____ pers.

x € 0,00

=

€ __________

Jeugdleden en jeugd 7 t/m 18 jr

____ pers.

x € 5,00

=

€ __________

Niet-leden (introducees):

____ pers.

x € 17,50

=

€ __________

Niet-leden (jeugd t/m 18 jaar):

____ pers.

x € 10,00

=

€ __________

Evt. vrijwillige bijdrage voor prijzen

€ __________

Totaal

€ __________

Gelieve vóóraf het verschuldigde bedrag overmaken op naam van Penningmeester N.F.C.,
Amsterdam. Postbanknr. IBAN: NL 42 INGB 0000 574280, o.v.v. Familiedag 2017.
Aangezien soms de ‘naam eigenaar’ op dit formulier en die van de
rekeninghouder verschillen, graag de (stamboom)naam van de hond vermelden!
Dit om verwarring te voorkomen.

Handtekening eigenaar: ……………………………………………...................................................................................
Eventuele wensen m.b.t. de hapjes/drankjes, bijv. vegetarisch of dieet, kunt u hier kenbaar maken:
.......

Dit inschrijfformulier is ook te downloaden via de website.
Te versturen naar: activiteiten@nederlandsefoxterrierclub.nl
of per reguliere post: N.F.C., Familiedag 2017, Snip 85, 2171 KT Sassenheim

