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Onderstaande tarieven wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene 
ledenvergadering en wordt van kracht na goedkeuring door de algemene ledenvergadering.  
 

Het bestuur heeft evenwel de bevoegdheid deze tijdens het werkjaar bij te sturen, indien de 
financiële toestand van de vereniging dit vereist en op gemotiveerd advies van de 
penningmeester. 
 
 

Felis Belgica Vastlegging Tarieven  
 

LEDENBIJDRAGE 

Bijdrage hoofdlid per jaar € 30,00 (€ 2,50 / maand) 

Bijdrage familielid per jaar € 12,00 (€ 1,00 / maand) 

Bijdrage juniorlid (< 18j) per jaar € 6,00 (€ 0,50 / maand) 

Bijdrage erelid  
(enkel op voordracht van bestuur) 

€ 0,00 

Ledenbijdrage is steeds per kalenderjaar verschuldigd. 
Nieuwe leden betalen het eerste jaar de bijdrage à rato1 van het aantal maanden lid, 
vermeerderd met een administratieve kost van € 7,50 voor hoofdleden en € 2,50 voor 
familieleden en juniorleden.  
 

Deze administratieve kost vervalt indien onmiddellijk een cattery mee geregistreerd wordt. 
 
Felis Belgica en de club aan wie het lid zich verbindt ontvangen elk 50% van de 
ledenbijdrage. De eenmalige administratieve kost is ten voordele van Felis Belgica in het 
kader van de import van stambomen. 
 
Overdracht van lidgelden tussen de club en Felis Belgica enerzijds of anderzijds wordt 
administratief door de secretaris en de penningmeester geregeld. 

STAMBOEK 

Cattery registratie € 40,00 

Per stamboom € 15,00 

Import FIFe/niet FIFe stamboom € 10,00 
Alleen digitaal importcertificaat 
Inbegrepen adm. kost tijdens 1ste kalenderjaar 
lidmaatschap 

Titelregistratie € 10,00 
  

                                                 
1 Nieuwe lidmaatschapsbijdrage pro rata, afhankelijk van de maand waarin ze lid worden. Als je al lid bent, zal de verlenging 

van het lidmaatschap naar verwachting vóór 31.12 plaatsvinden voor het komende jaar. Heractivering van een reeds bestaand 

lidmaatschap leidt tot een volledig lidmaatschapsjaar kosten te betalen, ongeacht de tijd in het jaar.  

http://www.felisbelgica.be/
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SHOWTARIEVEN* 

Klasse 1 tem 12 € 35,00 per dag  - € 60,00 / 2 dagen 

Klasse 14 / niet erkende rassen / niet 
erkende variëteiten 

€ 25,00 per dag  

Nationale klasses (veteranen, …) € 25,00 per dag 

Klasse 13 a € 35,00 per dag  - € 60,00 / 2 dagen 

Klasse 13 b / 13 c € 8,00 

Extra kooi of hors concours € 25,00 per dag 

Inschrijvingen na sluiting / aanpassingen 
op dag van de show 

€ 8,00 administratieve kost per exposant 

* De showcommissie heeft de bevoegdheid per show bijzondere kortingen toe te 
kennen in het kader van specials op de shows 

 

http://www.felisbelgica.be/

