
 

AANMELDINGSFORMULIER  
Voor lidmaatschap Speeltuinvereniging de Ossenkop 

Gegevens gezin: 

Achternaam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres, postcode en Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. nr. (ook waar bereikbaar in geval van nood)………………………………………………………………………………………… 

Email adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam: 

1e kind:…………………………………………………………………………geb. datum:……………………………………………………… 

2e kind:…………………………………………………………………………geb. datum:……………………………………………………… 

3e kind:…………………………………………………………………………geb. datum:……………………………………………………… 

4e kind:…………………………………………………………………………geb. datum:……………………………………………………… 

Contributie: 

Het lidmaatschap bedraagt:  € 36,00 per jaar. U kunt er ook voor kiezen dit bedrag per kwartaal 

of per maand te betalen. Geef dit dan bij opmerkingen aan.  

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA 

Naam: Speeltuinvereniging de Ossenkop 

Adres: p/a Misterstraat 91 

Postcode:7126 CC          Woonplaats: Bredevoort 

Land: Nederland            Incassant ID: NL51ZZZ401231190000 

Kenmerk machtiging: 

(In te vullen door de vereniging) 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Speeltuinvereniging de Ossenkop om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw 

bank om per jaar een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van Speeltuinvereniging de Ossenkop. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug laten 

boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.  

Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

  

Naam: 

Adres, pc en Woonplaats: 

Land: 

IBAN rekening nr.: 

Plaats en datum: 

Handtekening: 

Opmerkingen:  



Foto- en videobeelden: 

Wij maken het hele jaar door foto’s en video’s van activiteiten bij onze speeltuin en af en toe ook 

filmpjes. Deze beelden gebruiken om bij berichten te plaatsen op ons facebook account, op onze site 

en wellicht voor in de regionale krant(en). Wanneer je er bezwaar tegen hebt dat je kind(eren) 

zichtbaar is/zijn op deze beelden maak het ons daar kenbaar.  

Wij hebben er wel/geen  bezwaar tegen dat er foto- of videobeelden van ons kind/onze kinderen 

verschijnen op website en/of facebook account van de Ossenkop of in de regionale kranten. 

Vrijwilligers: 

Aangezien er altijd een gebrek is aan vrijwilligers, willen wij u vragen of u ook een steentje bij wilt 

dragen aan de activiteiten van de speeltuin. We zouden het erg op prijs stellen dat alle 

ouders/verzorgers minimaal 1x per jaar ingezet kunnen worden bij één van onze activiteiten. Zodat 

op deze manier de speeltuin kan blijven bestaan.  

Hoe meer vrijwilligers we hebben, hoe meer we voor uw kind(eren) kunnen organiseren!  

U kunt hieronder aangeven waar u als vrijwilliger wel aan mee zou willen werken. 

o Speciale avonden ( spelavonden, film of bingoavond, enz.) 

o Spektakeldag(en), Timmerdorp en/of kamp ( 1x per jaar 1 of 2 dagen in de laatste week 

van de zomervakantie) 

o Helpen bij de knutselmiddagen op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur en 

zaterdagmiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur 

o Toezicht houden op woensdagmiddag als de speeltuin open is.  

o Helpen met klussen in de speeltuin, tuin en/of aan ons verenigingsgebouw. 

o Collecteren voor de jaarlijkse actie voor Jantje Beton.            

o  Anders………………………………………………………………………………………………………………………………………            

   

Met vriendelijke groeten,  

Het bestuur van Speeltuinvereniging De Ossenkop, 

Desiree Geurink, Jennet van der Pennen,  Marja Schutte, Marleen Wensink, Wendy Jansen,             

Patrick Dekker en Marieke Navis 

 

Volledig ingevuld formulier inleveren bij: Jennet van der Pennen, Kerkstraat 3 Bredevoort      

                    


