AANMELDING:
OPVANGADRES
Indien u zich wilt aanmelden om als vrijwilliger Australian Shepherd(s) op te
vangen voor de stichting Australian shepherd Rescue Fund, dan vragen wij u
om dit formulier in te vullen als zijnde aanmelding als vrijwilliger.
Ik begrijp en ga ermee akkoord dat ik mijn tijd en mogelijkheden vrijwillig ter
beschikking stel aan de stichting A.R.F. en ik geen kosten voor mijn tijd of
mogelijkheden ontvang, anders dan omschreven in de statuten en het
reglement van het A.R.F. Ik begrijp ook dat het mogelijk is dat ik geweigerd
kan worden voor de positie van vrijwilliger volgens de statuten en
reglementen van de stichting Australian shepherd Rescue Fund.
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoon thuis:
Telefoon mobiel:
Telefoon werk:
Wanneer ik het beste bereikbaar ben:
E-Mailadres:
Bent u eigenaar of bent u al eens eigenaar
geweest van een of meerdere
Australian Shepherd(s)?

Ja / Nee*

Indien ja;
Wat zijn uw ervaringen met het ras:

* doorhalen wat niet van toepassing is.
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welke activiteiten heeft u gedaan met het ras?
Aantal volwassenen zijn er in uw huishouding
Leeftijd(en):
Aantal kinderen;
Leeftijd kinderen;
aantal honden in uw bezit;
Welk(e) geslacht(en)?

Welk(e) ras(sen)?
En welke leeftijd(en)
Zijn de honden gecastreerd / gesteriliseerd?
Zo ja waarom?

Ja / Nee*

Welke andere dieren heeft u in uw huishouding?

De volgende vragen helpen ons om te begrijpen welke ervaring(en) u heeft in
de omgang met honden. Zodat we de passende hond in uw opvang kunnen
geven indien nodig. U heeft geen ervaring in al deze vragen nodig maar hoe
meer hoe beter.
Hebt u ervaring met:
Benchtraining*
Gehoorzaamheidstraining*
Fokken*
Corrigeren van gedragsproblemen*
Weken met honden/drijven*
Gedragstherapie*
Anders, nl:
De tijd dat u een hond kan opvangen

Weken
Maanden

* doorhalen wat niet van toepassing is.
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Waar zou de hond bij u in huis verblijven?

Bench*
Omheinde tuin*
Kennel*
Overig, nl:

Beschrijf uw tuin (omheining) en/of kennel
(lengte/hoogte en diepte)
Vermeld s.v.p. referenties die persoonlijke ervaring met u hebben in het
werken//omgaan met honden en de naam en het adres van u huidige dierenarts.
Dierenarts referentie:
Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres en eventueel website
Persoonlijk referentie 1:
Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:
Raakvlakken op het gebied van honden;
Zoals o.a. fokker of pensionhouder etc.:
Persoonlijk referentie 2:
Naam:
Adres:

* doorhalen wat niet van toepassing is.
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Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres en eventueel website
Raakvlakken op het gebied van honden;
Zoals o.a. fokker of pensionhouder etc.:
Is het mogelijk dat een van onze
afgevaardigden u persoonlijk thuis
ontmoeten kan?
Indien nee, waarom niet?

Ja

/

nee*

Alle bovenstaande informatie die ik gegeven heb is naar waarheid ingevuld en
kompleet. Ik ga ermee akkoord om de reglementen en de statuten van de
stichting Australian shepherd Rescue Fund (A.R.F.) op te volgen. Ik begrijp
dat het mijn beslissing is of ik wel of niet een Australian Shepherd wil
opvangen. Ik zal het A.R.F. niet aansprakelijk stellen voor enige breuk,
verwonding of handeling die leid tot enige verwonding veroorzaakt direct of
indirect bij enig persoon of eigendom van/bij enige hond en ik mag altijd de
beslissing nemen om de opvang te helpen als vrijwilliger in tijd.

Aldus naar waarheid ingevuld:

Datum:
Naam:

Handtekening:

Het A.R.F., in zijn geheel en in volledige discretie, behoud zich het
recht voor om een aanvraag tot vrijwilliger te weigeren met of zonder
reden dan ook.

* doorhalen wat niet van toepassing is.
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