
DEELNAMEFORMULIER ONDERBOUW 2018

Secretariaat: Vaarselstraat 52, 5711 RE Someren, tel. 0493-490312, e-mail jeugdcomite@jeugdcomite.nl 

IBAN NL 37 RABO 0148 0085 85, Kamer van Koophandel 41088909, www.jeugdcomite.nl 

Inschrijven kan alleen middels dit formulier. Breng het volledig ingevuld mee naar één van de inschrijfdagen op 22 mei 
of 24 mei 2018 van 19.00-20.00 uur in De Ruchte. Wij vragen u om de formulieren digitaal of met blokletters in te 
vullen. Uw kind komt op de deelnamelijst als u heeft betaald. € 12,- voorinschrijving, € 20,- na-inschrijving (mogelijk 
t/m 24 juni). Graag gepast betalen! U mag zelf een groepje samenstellen van vier of acht kinderen. U mag uw kind ook 
individueel opgeven, dan delen wij uw kind in bij een groepje. 

Naam kind 1: J/M: 

Adres: Geboortedatum: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Mobiel: 

School: Groep: 

Huisarts: 

Bijzonderheden: 

       Ik als ouder/verzorger ben nog geen vrijwilliger en mag voor hulp tijdens Bouwdorp benaderd worden op 

e-mailadres: __________________________________________________________________________________ 

       Aanvinken wanneer er géén foto’s en/of filmmateriaal van uw kind gemaakt mogen worden. 

Naam kind 2: J/M: 

Adres: Geboortedatum: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Mobiel: 

School: Groep: 

Huisarts: 

Bijzonderheden: 

       Ik als ouder/verzorger ben nog geen vrijwilliger en mag voor hulp tijdens Bouwdorp benaderd worden op 

e-mailadres: __________________________________________________________________________________ 

       Aanvinken wanneer er géén foto’s en/of filmmateriaal van uw kind gemaakt mogen worden. 

Naam kind 3: J/M: 

Adres: Geboortedatum: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Mobiel: 

School: Groep: 

Huisarts: 

Bijzonderheden: 

       Ik als ouder/verzorger ben nog geen vrijwilliger en mag voor hulp tijdens Bouwdorp benaderd worden op 

e-mailadres: __________________________________________________________________________________ 

       Aanvinken wanneer er géén foto’s en/of filmmateriaal van uw kind gemaakt mogen worden. 

Naam kind 4: J/M: 

Adres: Geboortedatum: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Mobiel: 

School: Groep: 

Huisarts: 

Bijzonderheden: 

       Ik als ouder/verzorger ben nog geen vrijwilliger en mag voor hulp tijdens Bouwdorp benaderd worden op 

e-mailadres: __________________________________________________________________________________ 

       Aanvinken wanneer er géén foto’s en/of filmmateriaal van uw kind gemaakt mogen worden. 
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