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AANVRAAG VOOR ERKENNING en MEDAILLES 
NATIONALE en INTERNATIONALE SALONS 

Nieuwe editie : 01 Jan 2023 

De administratieve kosten voor de aanvraag van een erkenning bedragen 60 € per salon.  
In het geval van een circuit moet per salon één aanvraag worden ingediend. 
Als de aanvragende club minstens 10 bij BFF geregistreerde leden heeft, zijn er geen 
administratiekosten voor het desbetreffende salon. 

Deze aanvraag moet ten minste 3 maanden voor de openingsdatum van een nationaal salon en 6 
maanden voor de openingsdatum van een internationaal salon worden ingediend. 

Na ontvangst van de goedkeuring van de erkenning dienen de administratieve kosten en de kosten 
van de medailles overgemaakt te worden op de rekening van het BFF (BE17 0015 7664 9821) met 
vermelding van de naam van het salon. 

Het erkenningsnummer wordt toegekend na ontvangst van de betaling. 

Informatie : 

Organiserende Club of kring: ................................................................................................. 

Naam van de wedstrijd/salon : ……………........................................................................ 

Naam en voornaam v/d veratwoordelijke v/h salon : ………..……………………..………… 

Lidnummer bij BFF van de verantywoordelijke: ……………………………………… 

Contact adres (email) : ………………………………..……… 

GSM : ……………………………. 

De richtlijnen voor het aanvragen de erkenning moeten worden toegepast. Daarom moeten de 
ontwerp-reglementen (in twee landstalen) bij deze aanvraag worden toegevoegd. 

Eventuele wijzigingen die zich voordoen na deze aanvraag moeten onmiddellijk gemeld worden aan 
de BFF-verantwoordelijke voor erkenning. 

De inrichters bevestigen kennis te hebben genomen van de BFF-reglementen in functie van het 
bedoelde salon en verbinden zich ertoe deze volledig na te leven. 

Datum : …………………….. Naam : ………………………………………………………………… 

Handtekening :  

Berekening van de kosten : 



Ter herinnering: 
- er is één aanvraag per salon binnen een circuit.    
- er is een set BFF medailles per sectie in elk salon. 
- er zijn geen administratieve kosten voor clubs met ten minste 10 geregistreerde leden bij BFF. 

Totaal te betalen door overschrijving op rekeningnr. Van BFF: IBAN: BE17 0015 7664 9821. 

Mededeling : Verzoek om erkenning – Naam van het Salon 

Gelieve deze aanvraag te sturen aan: Freddy Van Gilbergen, verantwoordelijke voor erkenning salons 
BFF. 

E-Mail : freddy.van.gilbergen@gmail.com 

Administratieve kosten per salon is 60 € :               …. EUR 
  
BFF Medailles te betalen :...…. Set(s) à 40,00 € /set =   …. EUR 

Totaal te betalen =       …. EUR 
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