
Speeltuinvereniging Morschkwartier 
 

INSCHRIJFFORMULIER GEZINS-LIDMAATSCHAP 20.. 

(a.u.b. invullen met blokletters)   

 

Dit formulier is een bewijs van inschrijving/betaling 
 

 

 

Naam    :...................................................................................................... 

 

Telefoonnummer :…………………………………………………………………… 

 

Aantal kinderen :…………………………………………………………………… 

 

Handtekening :  

 

 

In te vullen door de speeltuinmedewerker: 

 

Betaald    : € ....................…………………..            

 

Naam speeltuinmedewerker  : ...................................................... 

 

Datum    : ...................................................... 

 

 

Voorwaarden 

 

Voor het lidmaatschap voor een gezin met 1 kind betaalt u € 10,00 per jaar.  

Voor een gezin met meerdere kinderen betaalt u  € 15,00. 

Het lidmaatschap geldt voor alle kinderen van het gezin (die nog geen 13 jaar waren bij ingang 

van het speeltuinjaar) en op het adres staan ingeschreven. 

Een lidmaatschap is tevens mogelijk voor uw kleinkinderen of oppaskinderen. 

Dit lidmaatschap is geldig voor één kalenderjaar van 1 april 20..  tot 1 april 20.. 

Het bestuur neemt nieuwe leden aan via schriftelijke aanmelding en tegen contante betaling bij 

de beheerder van de speeltuin of een speeltuinmedewerker.  

Het lidmaatschap kan vanaf april steeds worden verlengd met 1 jaar.  

Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats. 

Het bestuur kan een lidmaatschap ten aller tijde weigeren of vroegtijdig stop zetten, als een lid 

zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na komt of de vereniging in wat voor vorm dan ook 

benadeelt.  Zie ook de gebruikersvoorwaarden op www.speeltuinmorschkwartier.nl. 

Aan een lidmaatschap kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speeltuinvereniging Morschkwartier  

 

 

INSCHRIJFFORMULIER GEZINS-LIDMAATSCHAP 20 . .     (a.u.b. invullen in blokletters) 

Formulier t.b.v. de speeltuinadministratie 

 

€ 10,00 (één kind) /  € 15,00 (meerdere kinderen jonger dan 13 jaar)  

 

 

Naam    :.............................................................................................….. 

Adres   :.............................................................................................. …. 

Postcode / Plaats  :....................../........................................................…………… 

Telefoon   :.............................................................................................. .. 

E-mail adres  :……………………………………………………………….. 

 

Handtekening :  

 

Wilt u vrijwilliger worden? :v ja    /     nee 

 

Vul hieronder de gegevens in van uw kind of kinderen ( in blokletters schrijven a.u.b.) 

 

Voornaam  :……………………………………………………………….... 

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

Geboortedatum :……………………………………………………………….... 

 

 

Voornaam  :……………………………………………………………….... 

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

Geboortedatum :………………………………………………………………… 

 

 

 

Voornaam  :……………………………………………………………….... 

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

Geboortedatum :………………………………………………………………… 

  

 

 

Voornaam  :……………………………………………………………….... 

Achternaam  :……………………………………………………………….... 

Geboortedatum :…………………………………………………………………. 

 

 

Indien de kinderen een ander woonadres hebben dan het bovenstaande adres: 

 

Adres   :………………………………………………………………..... 

Postcode / Plaats :………………................../.......................................................... 

Telefoonnummer :…………………………………………………………………. 
 


