
1Voorbehouden PRAB secretariaat: Payment OK: PRAB ID#: 

  Card Issued: 

Maatschappelijk  adres: Reigerstraat 2 B-2490 Balen  info@prab.be 
    www.prab.be 
 Secretariaat: Reigerstraat 2 B-2490 Balen   
 

 
  Tel. secretaris 

0474/88.19.45 

 

 
 

               CLUBLIDMAATSCHAP 2016                 
 
            Date: . . . /. . . / . . .. . 
 
   
 
             Trainer                 Manege            Privé-stal 
 
             French                 Dutch                English 
 

 
Name: ………………………………………….. First name: ……………………………… .............  

Company: ………………………………………….. VAT: ……………………………… .......................  

Street: ………………………………………….. Number: ……………………  Box:…….. .............  

Zip: ………………………………….. ...............  City: ……………………………………… .............  

Phone:............................................................  Mobile:……………………………………………... 

Email:    ..........................................................  Website: ..............................................................   

  

Wat heeft dit clublidmaatschap van voordelen voor jou en je klanten? 

 
1. Publiciteit via onze website op een daarvoor voorziene pagina met bepaalde zoektermen. 
2. Publiciteit op de beurzen waar we aanwezig zijn. Mogelijkheid om brochures af te leveren. 

Beschikbaarheid van contactinformatie voor de standbezoekers. 
3. Toekomst van P.R.A.B. en dus de westernsport helpen bijschaven dankzij de daarvoor voorziene 

jaarlijkse meetings tussen aangesloten clubs/trainers en P.R.A.B. 
4. Mogelijkheid tot het zelf aanbrengen van leden voor P.R.A.B. Dit houdt in dat de club zelf alle 

inschrijvingsformulieren vervolledigd, lidgelden verzamelt en dit dan ook zelf doorgeeft aan P.R.A.B.  
Deze leden krijgen in ruil gratis de verzekeringsoptie 24/7 in hun lidmaatschap. Op die manier zijn uw 
clubleden ook gedekt tegen ongevallen op de manege bij het nemen van lessen, vrij rijden,... 

5. Een P.R.A.B. clublidmaatschapsplaat die u kan ophangen ter bewijs van erkende P.R.A.B. club en 
waarmee u publiekelijk toont dat u meewerkt aan een betere Belgische westernsport voor morgen. 

Membership fee: 100€ 
 

 

Way of payment:   Cash  Bank transfer KBC: 733-0103615-49 

 

Voor betalingen vanuit het buitenland: IBAN: BE97 7330 1036 1549     BIC: KREDBEBB 

 

   Signature:  

* Membership starts at 01/01 and ends 31/12 

* For more information about the mandatory insurance or 24h/7d formula provided by Arena, contact PRAB secretary 

* The member states that all information is correct provided and agree’s with the organisation’s rules and Belgian law. 

* After completing the membership, an extra form will be provided for retrieving your information and publicity 

* With my membership, I agree that my coördinates will pass on to showorganizers and magazines. 

* Attention! A club membership is not related to an individual membership and can’t be used to compete at the P.R.A.B. shows. 

* Return to: PRAB Secretary, Reigerstraat 2, B-2490 Balen. 


