
Indien mogelijk kunt u het getekende formulier scannen en sturen naar ledenadministratie@vlecs.nl 

    Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker 
Spaniel 

 

Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse 

Cocker Spaniel (VLECS) 
Erkend door de Raad van Beheer 

 

Contactpersoon: 

André Fleer 

De Traden 53 

7826 HM Emmen 

Telefoon: 06 53185029 

E-Mail :ledenadministratie@vlecs.nl 

Website: www.vlecs.nl  
 

 
 

 
 

Ondergetekende: 

 

Aanmeldingsformulier voor Aspirant-leden 
 

 

Naam Mevr. / Dhr. :   

Adres :   

Postcode en woonplaats :_______________________________________________________  

Telefoonnummer :   

E-Mail :   

Geboortedatum :    

Al eerder lid/nog steeds lid van een andere Ras- of Kynologische Vereniging? ja / nee 

 

Zo ja, welke?   : ______________________________________________________  

 

Bent u zelf fokker: zo ja, wat is de kennelnaam: _________________________________________ 

 

Met mijn lidmaatschap accepteer ik de Code van Ethiek van VLECS. 
 

Datum: _________________________________ Handtekening lid: _______________________ 

 

 

De contributie bedraagt voor Aspirant-leden € 25,-- per jaar en Gezinsleden betalen € 12,50 per jaar. In 

beide gevallen betaalt u éénmalig een bedrag van € 5,00 voor administratiekosten. 

Wordt u na 1 juli lid dan bent u lid tot eind het jaar erop en bent u 1 ½ jaar lidmaatschap verschuldigd.   

Dan betaalt u  als aspirant lid € 37,50, en als gezinslid € 18.75 plus € 5.00 administratie kosten. 

     
                    

           Bankrekening: 1699.41.809 t.n.v. VLECS, BIC nummer RABONL2U, IBAN nummer 

         NL17RABO0169941809 

         KvK-nr. 54105455  Groningen. 

mailto:ledenadministratie@vlecs.nl
http://www.vlecs.nl/


Indien mogelijk kunt u het getekende formulier scannen en sturen naar ledenadministratie@vlecs.nl 

    Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker 
Spaniel 

 

 Code van Ethiek 

Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse 

Cocker Spaniel (VLECS) 
Erkend door de Raad van Beheer 

 

 

 

 

Fokkers/eigenaren 

 

1. Verplichten zich alle honden onder hun toezicht goed te verzorgen en te huisvesten en te zorgen voor 

een passend geneeskundig ingrijpen, indien nodig. 

2. Zal niet fokken met honden die schadelijk zijn voor het ras. 

3. Zal niet willens en wetens fokken met verkeerde kenmerken van het ras. 

4. Zal geen honden verkopen aan commerciële groothandel, detailhandel of dealers. 

5. Zal hun honden niet laten zwerven of grote overlast laten veroorzaken bij hun buren. 

6. Zal alleen fokken met gezonde honden. 

7. Zal zorgen voor de juiste gezondheidsonderzoeken van hun honden. 

8. Zal toezicht houden op de door hen gefokte pups. 

9. Schending van deze bepalingen kan leiden tot opzegging/schorsing van het lidmaatschap, en/of 

maatregelen tot de daartoe erkende instanties voor juridische actie. 

10. Zal zich ten opzichte van andere fokkers/leden/aspirant kopers sociaal opstellen en zorgen voor een 

goede verstandhouding binnen de vereniging. 


