AANVRAAGFORMULIER Nationaal/Regionaal INKORFCENTRUM 2022
VERENIGINGSGEGEVENS

GEGEVENS IN DEZE KOLOM INVULLEN

NPO-verenigingsnummer
Naam vereniging
Adres inkorflokaal
Vestigingsplaats inkorflokaal
Postcode inkorflokaal
Telefoonnummer inkorflokaal
Gelders-Overijsselse Unie (Afd. 8)

Vereniging is lid van afdeling
CENTRUMLEIDER NATIONALE CONCOURSEN

GEGEVENS IN DEZE KOLOM INVULLEN

Vereniging /lidnummer centrumleider
Naam centrumleider
Adres centrumleider
Woonplaats centrumleider
Postcode centrumleider
Telefoonnummer centrumleider
Voor alle Nationale /Internationale en Sectorale concoursen dienen er Nationale of Sectorale inkorfcentra
aangevraagd te worden.

 Hieronder aankruisen d.m.v. X of d.m.v. ja of nee wat van toepassing is.
Nationale Concoursen
Datum van
Datum van
Invullen door Invullen door
Vlucht
inkorven
lossen
de vereniging de Afdeling
Code
ja
nee
ja
Nee
2. St. Vincent (ML)

A24

14 juni

17 juni

5. Cahors (ML)

A27

05 juli

08 juli

8. Issoudun

E29

21 juli

23 juli

9. Bergerac (ML)

A30

26 juli

29 juli

1. Limoges (ML)

A22

31 mei

3 juni

3. Chateouroux

E25

23 juni

25 juni

4. Ruffec (OL)

A26

28 juni

01 juli

6. Vierzon

E27

07 juli

09 juli

7. Bordeaux (ML)

A29

19 juli

22 juli

10. Troyes

J36

08 sept.

10 sept.

Sectorale Concoursen
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ELECTRONISCH CONSTATEERSYSTEMEN/GUMMIRINGEN
Wij verzoeken u om aan te kruisen welk(e) syteem/systemen in uw inkorfcentrum aanwezig is/zijn.
Atis / Benzing
Bricon
Megasystem
Tauris
Tipes
Unikon
Gummiringen

AANVRAAGFORMULIER Nationaal/Sectoraal INKORFCENTRUM 2022
Deze gegevens zijn verstrekt door:
Vereniging /lidnummer
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Functie bij vereniging
Bankrekeningnummer vereniging





De Nationale inkorfcentra zijn verplicht om bij alle Nationale concoursen de inkorf- en
wedvluchtbescheiden digitaal en op papier een jaar te bewaren. De Nationale inkorfcentra die
normaal niet met het Winver programma werken kunnen dit via hun eigen programma doen.
Een vereniging is niet verplicht om voor alle concoursen te fungeren als Nationaal inkorfcentrum.
Dit mag bijvoorbeeld ook alleen voor Chateauroux of de Nationale/sectorale jonge duivenvlucht.
Ook dit jaar werken wij met een automatische incasso wat betreft het innen van de gelden, dit
gebeurt op basis van de zogenaamde verreken methode. Eén van de voorwaarden om als
Nationaal Inkorfcentrum te mogen fungeren is het invullen van de bijgesloten machtiging.

Aanvraagformulier Nat.Inkorfcentrum 2022 Afd 8 Vereniging Pagina 2 van 3

MACHTIGING INCASSO NATIONALE INKORFCENTRUM 2022
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Nationale Concours Organisatie om bedragen van
zijn/haar post- of bankrekening af te schrijven i.v.m. deelname aan de Sectorale Nationale Concoursen
in 2022.
De machtiging geldt alleen voor de concoursen waarvoor de vereniging door de NPO is aangewezen als
Nationaal Inkorfcentrum.
Om de uit te keren poulegelden zo snel mogelijk bij de verenigingen te krijgen wordt er gewerkt op basis
van de zogenaamde verreken methode.
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen
30 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.
************************************************************************************************************
MACHTIGING INCASSO
Verenigingsnummer
Naam vereniging (hier dient u de naam in te
vullen die op het dagafschrift staat)
Vestigingsplaats vereniging
Post- of bankrekening vereniging
(beslist Ibannr. Invullen)
Biccode bank
Naam en voorletters penningmeester
Adres penningmeester
Postcode en woonplaats penningmeester
Telefoonnummer penningmeester

Datum:

-

- 2022.

Handtekening:
................................................................
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