Speeltuinvereniging
De Hommel - Koekange

Speeltuinvereniging De Hommel
Speeltuinvereniging De Hommel in Koekange is opgericht in 1971. Zij houdt de speeltuin van het
dorp in stand en organiseert elke schoolvakantie (behalve in de zomervakantie) activiteiten voor
kinderen van ongeveer drie t/m vijftien jaar.
Bijvoorbeeld: zwemmen, film kijken in het dorpshuis of in de bioscoop, klootschieten, kanoën,
bowlen, bezoek “Ballorig/Zippa Zebra/IJsboerderij, schaatsen in Heerenveen, paaseieren
zoeken.
Lidmaatschap en contributie
Het lidmaatschap kost € 30 per gezin per jaar. Hiervoor kunnen de kinderen gratis deelnemen
aan activiteiten. Het lidmaatschap loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
Opzeggen kan alleen per 1 juli (een ander moment mag natuurlijk, maar men krijgt geen geld
terug). De contributie wordt jaarlijks automatisch geïnd op 1 September.
Lid worden van januari t/m juni kost € 15 (dit wordt bij inschrijving geïncasseerd via uw bank).
Let op: u dient uw kind(eren) apart te vermelden op het inschrijfformulier. Het aantal kinderen
heeft op dit moment geen consequenties voor de hoogte van de contributie.
Ook donateurs zijn welkom
Als u de speeltuinvereniging een warm hart toedraagt, maar u wilt geen gebruik (meer) maken
van de activiteiten, kunt u ook donateur worden voor een jaarlijkse bijdrage die u zelf kunt
bepalen. Wij vragen u vriendelijk, uw bijdrage te machtigen. Hiervoor hanteren wij een
minimumbedrag van € 5,Op de hoogte blijven
De activiteiten van De Hommel worden aangekondigd in De Koegang, op Facebook en u krijgt
automatisch bericht via de Mail. Wilt u geen bericht via de mail, geeft dit even aan via
svdehommel@hotmail.com
Het bestuur is als volgt samengesteld:
- Felice Barelds
voorzitter
Koekangerdwarsdijk 30
- Alexander Brakke
penningmeesterDe Berken 1
- Marjolein Dijkstra
secretaris
De Esdoorn 6
- Ron Kuik
lid
De Meidoorn 12
- René Laarman
lid
Pr. Bernhardlaan 17
- Karlijn Maat
lid
Dorpsstraat 2
- Nicole Spoor
lid
Dorpsstraat 35

tel. 06-30734339
tel. 06-42312711
tel. 06-50858180
tel. 06-22359559
tel. 06-55853999
tel. 06-22874657
tel. 06-22259334

Speeltuinvereniging
De Hommel - Koekange
Persoonlijke gegevens
Betreft

: □ aanmelding nieuw lid/nieuwe donateur*
□ opzegging lid/donateur*
□ wijziging persoonlijke gegevens

Naam Ouder(s)
Adres
Postcode / woonplaats
Telefoonnummer Moeder
Telefoonnummer Vader
E-mailadres 1
E-mailadres 2 (eventueel)

:
:
:
:
:
:
:

Naam kind 1
Geboortedatum

:
:

Naam kind 2
Geboortedatum

:
:

Naam kind 3
Geboortedatum

:
:

Naam kind 4
Geboortedatum

:
:

Hiermee machtig ik Speeltuinvereniging De Hommel om jaarlijks, tot wederopzegging, de
contributie/het donateursgeld* af te schrijven in het derde kwartaal.
Bankrekeningnummer

:

Naam
Handtekening

:
:

Datum :

* doorhalen wat niet van toepassing is.
Mail de gegevens naar svdehommel@hotmail.com en print deze brief uit. Het bestuur ontvangt
ook graag het geprinte en ondertekende formulier. Voor adressen bestuursleden: zie pagina 1.

