Inschrijfformulier V1.3
Speeltuinvereniging Slikkerveer
Tegelpad 1
2983 EX RIDDERKERK
Tussen de Graaf Janstraat en de Willemstraat
Inschrijving lidmaatschap voor Speeltuinvereniging Slikkerveer. De contributie van € 20,00
vertegenwoordigd een lidmaatschap voor één gezin per seizoen (max. 4 kinderen**). Het speelseizoen
is van april tot en met oktober.
Contactgegevens:
Naam (groot)ouder/voogd/verzorger*
Straat + nummer + postcode*
Telefoon*
E-mail*
*Verplicht velden. Door het invullen en ondertekenen van dit formulier stemt u ermee in dat wij uw contactgegevens mogen gebruiken voor
communicatiedoeleinden gericht van ons aan u. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Zie privacyverklaring op onze
website.

Kind(eren):
Roepnaam (voluit)*

Achternaam*

Geslacht (J/M)

Geboortedatum*

1
2
3
4
*Verplicht
**bij meer dan 4 kinderen dient u een tweede abonnement af te nemen

Datum: _________________
Handtekening (groot)ouder/voogd/verzorger:

Ingeschreven door:

________________________

______________________
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Vrijwilligerswerk
De speeltuin is voor haar functioneren volledig afhankelijk van vrijwilligers. Vrijwilliger zijn bij
Speeltuinvereniging Slikkerveer betekent niet dat u iedere week aanwezig hoeft te zijn. Ook wanneer u
enkele keren per jaar helpt met schoonmaken, tuinonderhoud, klussen of het assisteren bij een activiteit
zijn we enorm geholpen!
Om in kaart te brengen op wie we een beroep kunnen doen, willen we u vragen onderstaande vragen te
beantwoorden.
Kunnen we u benaderen om…
•
•
•
•
•
•
•
•

toezichthouder te worden in de speeltuin?
eens per week toezicht te houden in de speeltuin?
eens per 2 weken toezicht te houden in de speeltuin?
eens per maand toezicht te houden in de speeltuin?
te helpen met de organisatie of uitvoering van (grote) activiteiten?
te helpen met onderhoudswerkzaamheden in en rondom het clubgebouw?
mee te helpen met onderhoudswerkzaamheden in de speeltuin?
mee te helpen met sponsorwerving?

Kunt u op een andere manier iets voor ons betekenen?

O Ja
O Ja
O Ja
O Ja
O Ja
O Ja
O Ja
O Ja

O Nee
O Nee
O Nee
O Nee
O Nee
O Nee
O Nee
O Nee

O Ja

O Nee

Zo ja, hoe? Denk hierbij aan elektriciteit aanleggen, glas zetten, sponsoring, deskundigheid, etc.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Speeltuin Vereniging Slikkerveer SVS | Tegelpad 1, 2983 EX Ridderkerk | Correspondentie: Graaf Janstraat 102, 2983 HC Ridderkerk
IBAN NL39 RABO 0385 8816 49 | E speeltuinverenigingslikkerveer@gmail.com | I www.speeltuinslikkerveer.nl | KvK 40347629

