
   
Opgericht 23 maart 1929 

Vrienden van de FRIESLANDSHOW  

 georganiseerd door PKV FRISIA Dokkum e.o. 
 

U kunt ons als bedrijf of als particulier ondersteunen bij het in stand 

houden van de diversiteit in de kleindierwereld. Dat kunt u doen 

door VRIEND te worden van de FRIESLANDSHOW, een jaarlijks 

door pkv FRISIA georganiseerde tentoonstelling. Naast dit 

evenement worden er door pkv FRISIA meerdere activiteiten 

georganiseerd. Een jongdierendag is in september een vast 

agendapunt. 

Vanuit FRISIA worden er in samenwerking met de N.M.E. 

organisatie DE KLYSTER gastlessen gegeven op basisscholen. Op 

deze wijze laten we de jeugd kennis maken met het facet 

kleindieren, hoenders, dwerghoenders, konijnen, cavia’s, 

sierduiven. 

Een ander aspect van het uitdragen van de kleindierhobby is de 

presentatie op diverse evenementen. Uiteraard maken dieren 

onderdeel uit van zo’n presentatie. 

    
 



 

Vriend als bedrijf: € 25,00 per jaar. 

Wij stellen daar tegenover: 2 toegangskaarten voor de 

FRIESLANDSHOW; Vermelding in de RUBRIEK VRIENDEN 

VAN…. In de catalogus en het blad van pkv Frisia “ÙS HOBBY”, 

dat 4 keer per jaar verschijnt. Verder wordt er op de website 

www.pkvfrisia.nl een melding in de RUBRIEK VRIENDEN VAN….. 

gemaakt. 

 

 

Vriend als particulier: € 10,00 per jaar. 

Wij stellen daar tegenover: 2 toegangskaarten voor de 

FRIESLANDSHOW; Vermelding in de RUBRIEK VRIENDEN 

VAN…. In de catalogus en het blad van pkv Frisia “ÙS HOBBY”, 

dat 4 keer per jaar verschijnt. Verder wordt er op de website 

www.pkvfrisia.nl een melding in de RUBRIEK VRIENDEN VAN….. 

gemaakt. 

Vriend als particulier: € 25,00 per jaar, is als voorgaand en 

inclusief het clubblad “ÙS HOBBY” (4x per jaar). 

 

    
  

http://www.pkvfrisia.nl/
http://www.pkvfrisia.nl/


 

Adverteren  

In de catalogus:   1/1 A5 € 40,00 

Uitgave 400   1/2 A5 € 30,00 

 

In Ùs Hobby:   1/1 A5 € 35,00 

140 per uitgave  1/2 A5 € 20,00 

 

 

Website 

Vermelding in de vorm van een LOGO op www.pkvfrisia.nl 

€ 75,00 per jaar. 

 

Een aantrekkelijk : € 150,00  

 VRIEND VAN 

 1/1 A5 IN DE CATALOGUS 

 1/1 A5 IN ÙS HOBBY 

 LOGO OP DE WEBSITE 

 

 
   

http://www.pkvfrisia.nl/


CONTACT 
pkv Frisia Dokkum e.o. 

Algemeen secretariaat:        

 Sita Herder 

 Wjuk 14 

 9145 RB Ternaard 

 Tel: 0519 – 571326 

 Email: secretaris@pkvfrisia.nl 

Tentoonstellingssecretariaat / coördinator VRIENDEN VAN…. 

 Aanleveren van advertentiemateriaal 

 Arie Hagedoorn 

Master de Grootstrjitte 4 

 9104 HN Damwâld 

 Tel: 0511-421961 

 Mobiel: 06-23539953 

 Email: tentoonstelling@pkvfrisia.nl 

Website van pkv Frisia Dokkum e.o.: 

 www.pkvfrisia.nl 

 www.frieslandshow.nl 

Bankrelatie: Frieslandshow  

 IBAN: NL96RABO0132862816 t.n.v. Frieslandshow 

 

 

Deze folder wordt aangeboden door ALH-genetics   

mailto:secretaris@pkvfrisia.nl
mailto:tentoonstelling@pkvfrisia.nl
http://www.pkvfrisia.nl/
http://www.frieslandshow.nl/
http://www.pkvfrisia.nl/Frieslandshow 2015/pages/SAM_3033.htm
http://www.pkvfrisia.nl/Frieslandshow 2015/pages/SAM_3044.htm
http://www.pkvfrisia.nl/Frieslandshow 2014/pages/S6302043.htm


 

Ondergetekende: 

Vriend van: als Particulier / Bedrijf (doorhalen wat NIET van toepassing is) 

Bedrag: € 10,00 € 25,00 Keuze: € ……,… 

Naam:  

Adres:  

Postcode / woonplaats:   

Telefoon:  

Email:  

IBAN:  

ik geef mij op als Vriend van de Frieslandshow / pkv Frisia Dokkum e.o. en machtig de penningmeester tot 

afschrijving van de jaarlijkse bijdrage van mijn bankrekening. (Tot wederopzegging). 

 

Handtekening: 
 
 

 

Datum:  

 

Advertentie: 

 aankruisen 

Totaalpakket € 150,00 p.j.  

Catalogus: 1/1 A5 €   40,00  

Catalogus: 1/2 A5 €   30,00  

Ùs Hobby: 1/1 A5 voor 4x p.j. €   35,00  

Ùs Hobby: 1/2 A5 voor 4x p.j. €   20,00  

Logo op Website €   75,00  

Geïnteresseerd in andere combinaties: Vraag naar de mogelijkheden.  

 Op rekening 

 Contante betaling 

 Eenmalige machtiging 

 

Handtekening: 
 

 

 

Datum:   

 

Aanleveren advertentie, bij voorkeur in pdf, naar: tentoonstelling@pkvfrisia.nl 

mailto:tentoonstelling@pkvfrisia.nl
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