
 

Inschrijfformulier KIND     14 oktober 2020 

 

Voornaam:        jongen / meisje 

Achternaam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Geboortedatum: 

School + groep in schooljaar 2020/2021: 

Bijzonderheden, bijv. dieet/allergie/medicijngebruik: 

 

Telefoonnummer (voor noodgevallen): 

E-mailadres: 

Ik meld mijn kind aan voor:  

[  ] Dag (€7,50)      [  ] Avond (€2,=)      [  ] Dag + Avond (€9,=) 

[  ] Ik ga ermee akkoord dat de ingevulde gegevens verwerkt worden t.b.v. de Herfst 

Speeldag 

[  ] Ik ga ermee akkoord dat mijn e-mailadres eenmalig gebruikt word om mij te informeren 

over de Zomerspeeldagen van 2021.  

 

IBAN nummer (in geval van restitutie):  

Naam ouder / verzorger: 

Handtekening: 

  



 

Belangrijk om te weten! 
 

• De Herfst Speeldag is in de herfstvakantie op 14 oktober van 10:00 tot 16:00. Het 

avond programma is vanaf 19:30, in het donker.  

• Het dagprogramma van de Herfst Speeldag vind plaats op het terrein van Scouting 

James Lovell, aan de Looëkweg 3. De locatie van het avondprogramma houden we 

nog even geheim, maar is vlak bij.  

• Kinderen kunnen deelnemen aan de Herfstspeeldag Bathmen als zij woonachtig of 

schoolgaand zijn in Bathmen.  

• Kinderen kunnen deelnemen aan de Herfstspeeldag als zij in het schooljaar 

2020/2021 in groep 2 zitten of op 14-10-2020 de leeftijd van 5 jaar hebben. 

• Na opgave krijgt elke deelnemer nog nader bericht over: verzamelplaats, tijden, wat 

je mee moet nemen e.d. Deze informatie zult u via het opgegeven e-mailadres 

ontvangen.  

• Het inschrijfformulier en bijdrage moeten uiterlijk 1 oktober 2020 zijn ontvangen bij 

het InfoPunt Cultuurhuus Bathmen, Schoolstraat 6A. Betaling kan contant of met PIN. 

• Tijdens de herfst speeldag wordt drinken en een tussendoortje geregeld. Van uw kind 

wordt verwacht zelf de lunch mee te nemen. 

• De Herfst Speeldag Bathmen gaat alleen door bij opgave van voldoende vrijwilligers. 

Indien u interesse heeft om te helpen als vrijwilliger, dan kunt u het formulier 

downloaden of verkrijgen op dezelfde plek als dit formulier. 

• Meer informatie vind je op www.bathmen.nl en op onze Facebookpagina “Herfst 

Speeldag Bathmen”. Vragen kun je stellen door te mailen naar 

zomerspeeldagen@bathmen.nl 

• De Herfst Speeldag is een voorproefje voor de Zomerspeeldagen 2021 en wordt 

georganiseerd door Marjan, Marieke, Annelies en Jasper. 
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