INSCHRIJFFORMULIER DEELNEMER
Na ondertekening in een gesloten envelop in het postbakje van de ledenadministratie
in de gang leggen.

Ondergetekende,
De heer /

mevr.

Voorletters:

Telefoon:

Naam:

Mobiel:

Voornaam:

E-mailadres:

Adres:

Geb. datum:

Postcode:
Woonplaats:
Gelieve onderstaande gegevens duidelijk invullen

Bent u al deelnemer?

JA

NEE

Ik ga deelnemen aan de activiteit:
op:

(dag)

Ochtend

Middag

Avond

DOORLOPENDE SEPA MACHTIGING
Naam incassant
Adres incassant
Postcode incassant
Woonplaats incassant
Incassant ID
Rekeningnummer incassant
Kenmerk machtiging

: Stichting Dorpswerkplaats Nuenen
: Park 63b
: 5671 GC
: Nuenen (Nederland)
: NL84ZZZ410943140000
: NL79RABO0137436963
: Lidnummer: _______ (in te vullen door de administratie)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Dorpswerkplaats Nuenen
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag van de verschuldigde
contributie van uw rekening af te schrijven. De jaarcontributie van €100,- wordt in twee termijnen
geïncasseerd en wel eind januari en eind juli van ieder jaar. U bent deelnemer vanaf het moment van
inschrijving en betaalt in dit instapjaar een evenredige bijdrage vanaf het begin van de maand volgend
op de datum van inschrijving.
Voor een 2e of 3e groepsactiviteit betaalt u altijd €12,50 per half jaar per extra groepsactiviteit, ongeacht
het moment van inschrijving.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank (vraag uw bank naar de voorwaarden).
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan WA verzekerd te zijn. Onze gedragscode wordt u, na
verwerking van uw inschrijving separaat toegezonden. Deze is ook te vinden op onze website.
Als u niet schriftelijk of per email opzegt vóór 1 juni dan wel 1 december wordt uw deelnemerschap
automatisch verlengd. Let op: beëindiging van deelname aan een groepsactiviteit betekent niet het
einde van uw deelnemerschap.
Voor de privacy wetgeving verwijzen wij u naar onze website www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Naam: ________________________________
IBAN Rekeningnummer: ______________________________
Datum van inschrijving: ______________ Handtekening:_________________________________
Stichting Dorpswerkplaats Nuenen
Rekeningnummer IBAN: NL79RABO0137436963
Correspondentieadres: Park 63b – 5671 GC Nuenen
Telefoon 040-2842648
Internetadres: www.dorpswerkplaatsnuenen.nl
E-Mail: info@dorpswerkplaatsnuenen.nl

Ledenadministratie
Paul van de Laar
E-mail:
ledenadministratie@dorpswerkplaatsnuenen.nl
V1 2019-11-01

Groepsactiviteiten Stichting Dorpswerkplaats Nuenen
Voor de tijden van alle (groeps)activiteiten verwijzen wij u naar de website.
Let op:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Uw jaarlijkse bijdrage geeft u recht op deelname aan 1 groepsactiviteit.
Bij meerdere activiteiten geldt een bijdrage van € 25,- per extra
groepsactiviteit.

– Acrylschilderen1
– Acrylschilderen2
– Acrylschilderen3
– Acrylschilderen4
– Aquarelleren
– Boetseren1
– Boetseren2
– Boetseren3
– Boetseren4
– Tekenen A
– Tekenen B

Conversatie cursussen
□ – Duits
□ – Engels1
□ – Engels2
□ – Engels3
□ – Engels4
□ – Frans1
□ – Frans2
□ – Frans3
□ – Frans4
□ – Spaans1
□ – Spaans2
□ – Spaans3
□ – Spaans4
□ – Bordspelen
□ – Meubel + Speelgoed
□ – BREIN
□ – Kapsones
□ – Fotografie1
□ – Fotografie2
□ – Grafische groep
□ – Hobbygroep/handvaardigheid dames
□ – Houtbewerken dames
□ – Houtsnijden
□ – Sjoelen
Overige activiteiten (waarvoor geen extra bijdrage geldt):
□ – Houtbewerken (gebruik houtwerkplaats)
□ – Metaalbewerken (gebruik metaalwerkplaats)
□ – Jeu de boules

Maandagmiddag
Woensdagmiddag
Vrijdagmorgen
Maandagochtend
Donderdagmorgen
Dinsdagmorgen
Woensdagmorgen
Woensdagmiddag
Dinsdagmiddag
Dinsdagochtend (oneven weken)
Dinsdagochtend (even weken)

Woensdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagmiddag
Dinsdagmiddag
Donderdagmiddag
Donderdagochtend
Donderdagochtend
Maandagavond
Donderdagavond
Vrijdagochtend
Vrijdagochtend
Woensdagavond
Woensdagochtend
Vrijdagavond
Maandagmiddag/avond
Dinsdagochtend
Woensdagavond
Maandagavond
Donderdagmiddag
Dinsdagavond
Woensdagmorgen
Donderdagmorgen/dagelijks
Maandagmiddag/Donderdagochtend
Dinsdagavond
Dagelijks (m.u.v. vrijdagmiddag)
Dagelijks (m.u.v. vrijdagmiddag)
Woensdagochtend

Kennis/ervaring
□
Door opleiding , werkervaring en/of hobby ben ik goed thuis op de volgende terrein(en):
(bijv.: boekhouden, computer, handvaardigheid)
Ja
Ja

Nee: Ik ben desgevraagd bereid die kennis /ervaring te delen met anderen.
Nee: Ik ben desgevraagd bereid om een (cursus)begeleiding te geven of een andere functie te
bekleden.
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