Inschrijfformulier

Naam:

Inschrijfdatum:

Straat:

Huisnr:

Postcode:

Woonplaats:

Emailadres:

Telefoonnr:

Naam kind

Geb. datum

Naam Kind

Geb. datum

Spelen in de Speeltuin de Korenbloem is voor eigen risico.
Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s van mijn kinderen op de website of in de (digitale) nieuwsbrief.

Handtekening voor akkoord:


Bewaar onderstaande informatie:
•
•

•
•
•
•
•

Binnenkort ontvangt u een mail met uw lidmaatschapsnummer ter bevestiging van deze inschrijving. Wilt u bij het
overmaken van de contributie uw lidmaatschapsnummer vermelden?
Het lidmaatschap heeft een looptijd van 1 jaar. Bij voorkeur van 1 januari tot en met 31 december. Het is natuurlijk
mogelijk om na 1 januari lid te worden. De contributie van het eerste jaar is dan €3,00 per maand. Onze voorkeur is
dat de contributie voor het hele jaar ineens wordt voldaan.
Het lidmaatschap geldt voor minimaal één jaar.
U kunt de contributie overmaken op rekening IBAN: NL60INGB0000905308 (BIC: INGBNL2A)
t.n.v. Speeltuinvereniging De Korenbloem onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
De vereniging kent géén automatische incasso. Wij verzoeken u om de contributie handmatig over te maken.
Spelen in de speeltuin is voor eigen risico, ook als de beheerder aanwezig is.
Wij maken regelmatig foto’s van de spelende kinderen voor onze website of voor onze (digitale) nieuwsbrief.
Wanneer u bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto’s van uw kinderen op onze website of in de nieuwsbrief dan
kunt u dit kenbaar maken bij de secretaris.

Voor vragen over de speeltuin kunt u terecht bij de beheerder die veelal op werkdagen aanwezig is in de speeltuin. Ook kunt u
terecht bij onze secretaris. Stuur uw vragen per mail naar info@speeltuindekorenbloem.nl.
Wij wensen u en de kinderen heel veel plezier in speeltuin De Korenbloem. Voor actuele zaken en activiteiten van onze
vereniging verwijzen wij u graag naar www.speeltuindekorenbloem.nl of volg ons op Facebook.

