AANMELDINGSFORMULIER

Kadernummer(s)…..…….. t/m ……..……..
(in te vullen door de organisatie)
Adres organisatie:

B. Mol
Drossaardslaan 21
NL-4143 BD LEERDAM
TENTOONSTELLING: Postex 2019 (01, 02, 03 nov)
Nederland
CATEGORIE: ………….
Dit formulier moet voor 1 mei 2019 worden ingezonden aan bovenstaand adres

NB Voor elke inzending dient een apart aanmeldingsformulier te worden gebruikt
Naam:
Voorletters:
M□ / V□
Adres:
Telefoon:
Postcode/Woonplaats:
Mobiel:
Naam van de vereniging (KNBF-lid):
E-mail adres:
Titel van de inzending:
Collectie nummer:
(Zie vorig beoordelingsformulier, niet van toepassing bij eerste deelname)
Geef op de achterzijde van dit formulier de belangrijke stukken aan, die in de verzameling zijn opgenomen.
Korte omschrijving ten behoeve voor de catalogus:

Het plan in tweevoud meesturen!
Wedstrijdklasse inzending: (verander het hokje in een X) (www.knbf.nl: Vademecum/Tentoonstellingsreglementen)
□ Traditioneel
□ Luchtpost
□ Literatuur
□ Open Filatelie
□ Posthistorie
□ Thematisch
□ Fiscale Filatelie
□ Een kader thematisch
□ Postwaardestukken □ Maximafilie
□ Astrofilatelie
□ Een kader niet thematisch
□ Propaganda (hiermee vervalt de optie jury gewenst en jury gesprek)
□ Gespecialiseerde verzameling
Met deze inzending werden de volgende resultaten behaald:
Tentoonstelling
Plaats

Jaar

Bekroning

Punten

Internationaal:

Nationaal (cat. ):
Jurering gewenst: Ja□ nee□

Jurygesprek gewenst: ja□ nee□

(verander het hokje in een X)

Gewenst aantal kaders:
Toegewezen:

(deze vermelding is definitief voor de indeling van de jurygesprekken)

(let op de maximale te benutten ruimte van 98 x 98 cm!, 12 bl. / 15 A-4 bl.)

Ik zal de inzending zelf ophangen: ja□ nee□

Zelf afnemen: ja□ nee□

(verander het hokje in een X)

Bovenstaande inzending is mijn eigendom. Het is mij bekend dat het tentoonstellen, het bewaren en verzenden van
mijn inzending geheel voor mijn risico geschiedt. Verder verklaar ik mij geheel akkoord met de bepalingen van het
reglement voor deze tentoonstelling en het tentoonstellingsreglement met de richtlijnen KNBF. (Zie Website KNBF)
Datum:

Handtekening deelnemer (voor de jeugd de jeugdleider):

Dit formulier na invulling afdrukken, daarna ondertekenen en met plan in tweevoud naar de organisatie zenden.
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