
Formulier a.u.b. retourneren aan: 
Stichting Jong Nederland
t.a.v. H. Keuth
Dorpsstraat 29
7136 LE ZIEUWENT

INSCHRIJFFORMULIER:

Wilt U de gegevens van Uw kind alstublieft volledig invullen! Let ook op pagina 2, z.o.z!

Naam + Voornaam :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Straat :                                                                                                  Nummer + Toevoeging:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Postcode :                            Woonplaats:

|__|__|__|__| |__|__|             |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefoon :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Geslacht (M/V) :      Geboortedatum:         

|__|                          |__|__||__|__||__|__|__|__|  

Mailadres:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ondergetekende geeft hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan 

STICHTING JONG NEDERLAND om contributiegeld van rekening

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| af te schrijven.

(s.v.p. IBAN-rekeningnummer noteren) 

De contributie bedraagt dit schooljaar 80,- / 55,- Euro/ jaar (wekelijkse/ tweewekelijkse 

groepen) en wordt automatisch afgeschreven op 1 november van elk schooljaar 

afgeschreven.  Het contributiebedrag kunt u altijd op de website (www.jnzieuwent.nl ) terug 

vinden.

Uw kind blijft voortaan na eenmalige (nieuwe) inschrijving lid bij onze verenging. Wil uw kind 

vervolgens ooit geen lid meer zijn, dan kunt u het lidmaatschap tot uiterlijk 1 augustus van 

elk jaar opzeggen.

Met pagina twee (z.o.z.) ga ik eveneens akkoord.

datum :                                                                      Handtekening :

|__|__||__|__||__|__|__|__|          
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http://www.jnzieuwent.nl/


Geachte ouders,

Wij zijn als Jong Nederland Zieuwent aangesloten bij de landelijke organisatie Stichting Jong
Nederland. Dit betekent dat onze leden ook lid zijn van die organisatie.

Enkele voordelen van dit lidmaatschap zijn:
 Leden zijn aanvullend verzekerd (secundaire aansprakelijkheid en ongevallenverzekering)
 Leiding en bestuurders van afdelingen kunnen nuttige trainingen krijgen.
 Zes keer per jaar krijgen vrijwilligers het magazine Idee toegestuurd.
 Leiding heeft toegang tot alle belangrijke informatie omtrent jeugdwerk via de landelijke 
website van Jong Nederland (arbo, activiteitenmappen, veiligheid, pesten, intimidatie e.d.)

Een deel van de contributie wordt afgedragen aan de landelijke organisatie. Wij betalen voor
een lid een heel jaar contributie, - ongeacht of uw kind maar een half jaar lid van Jong 
Nederland is geweest of een heel jaar. Derhalve innen wij de contributie in november van elk
schooljaar voor het hele jaar en kunnen wij geen restitutie geven indien uw kind halverwege 
het jaar wil stoppen. 

U geeft tevens toestemming voor het maken en publiceren van foto's van Uw kind tijdens 
activiteiten en evenementen georganiseerd door Jong Nederland Zieuwent. Foto's kunnen 
door Jong Nederland Zieuwent op de website van Jong Nederland Zieuwent óf in de 
plaatselijke pers gepubliceerd worden. Voor het maken en publiceren van foto’s door derden
tijdens deze activiteiten en evenementen neemt Jong Nederland Zieuwent geen 
verantwoordelijkheid.

Met vriendelijke groet,

Leiding en bestuur Jong Nederland Zieuwent
Juli 2016
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