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Lijkt jou het ook leuk om lid of donateur te worden van Speeltuinvereniging Kindervreugd ?  
Of lijkt het je super om vrijwilliger te worden? Vul dan je gegevens in op het inschrijfformulier. Na 
het invullen van je gegevens krijg je een bevestiging van inschrijving.  
 

Ik word:  

Lid**:      

      

Donateur**:   Bedrag dat afgeschreven mag worden:****:  €  

      

Vrijwilliger**:      

 
 
Jouw gegevens 
Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je in als lid, donateur of 
vrijwilliger  van Speeltuinvereniging Kindervreugd.  
 

Voornaam*:  Voorletters*:  

    

Tussenvoegsel:  Achternaam*:  

    

Adres*:  Postcode*:  

    

Woonplaats*:  Land:  

    

Telefoon*:    

    

Mobiel:    

    

E-mailadres*:    

    

Geslacht: Man / Vrouw*** Geboortedatum*:  

 
 
*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen  **Zet een kruisje in het betreffende vakje. ***Streep door wat niet van toepassing is. 
****Vul hier het bedrag in dat afgeschreven mag worden als donateur (minimaal € 5,-). 

 
Zie het vervolg op de volgende pagina… 
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Gegevens kinderen (bij lidmaatschap) 
 
Kind 1. 
 

Voornaam*:  Achternaam*:  

    

Geboortedatum*:    

 
Kind 2. 
 

Voornaam*:  Achternaam*:  

    

Geboortedatum*:    

 
Kind 3. 
 

Voornaam*:  Achternaam*:  

    

Geboortedatum*:    

 
Bij het lidmaatschap en donateurschap is het huishoudelijk reglement Speeltuinvereniging Kindervreugd van toepassing. Deze is te downloaden via 
onze website: www.svkindervreugd.nl 
 
 

Betalingsgegevens 
Om je persoonlijke incassomachtiging voor de contributie in orde te maken, hebben we je 
rekeningnummer nodig.  
 

IBAN-nummer*:                   

    

Ten name van :  Handtekening: 

    

   

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Speeltuinvereniging Kindervreugd, doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw 
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap of donateurschap en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Speeltuinvereniging Kindervreugd 
Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso dan wordt het bedrag van lidmaatschap met € 2,50 verhoogd. 

 
Beeldmateriaal 
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten 
van onze vereniging. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.  
Door ondertekening van dit formulier geeft u Speeltuinvereniging Kindervreugd toestemming om foto’s en 
video’s te publiceren. 
 
Je gegevens worden door Speeltuinvereniging Kindervreugd met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het 
lidmaatschap, donateurschap of het zijn van vrijwilliger worden opgeslagen in onze data base. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van 
toepassing. Op www.svkindervreugd.nl vind je het Privacy Statement van Speeltuinvereniging Kindervreugd.  


