De Leidschendamse Speeltuin Vereniging
Inschrijﬀormulier 2018

Hallo nieuw lid,
Leuk dat je je inschrijft! Als speeltuinlid zit je bij ons op de eerste rij. Zo heb je gratis toegang tot de speeltuin en kun je
veelal gratis (soms tegen zeer lage kosten) deelnemen aan de door de speeltuin georganiseerde activiteiten, zoals de
knutselmiddag, kinderbingo, het zomerfeest en de viering van sinterklaas, kerst en pasen. Verder streeft de speeltuin
ernaar om enkele malen per jaar een extra activiteit aan te bieden. Zo introduceerden wij in 2017 de prinsessenmiddag,
het pannenkoeken-festijn en is Halloween ook een aantal jaren een succes. De Leidschendamse Speeltuin Vereniging
heeft ook een eigen website en Facebook-pagina om van deze activiteiten op de hoogte te blijven.
Bezoekadres
Leidschendamse Speeltuin Vereniging
Rozenlaan 16A, 2264 TS Leidschendam
Telefoon: (070) 320 04 48
Bank: NL 19 RABO 0365 9200 88
Email: info@leidschendamsespeeltuinvereniging.nl

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

15:30 - 17:30
15:30 - 17:30
13:30 - 17:30
15:30 - 17:30
15:30 - 17:30
13:30 - 17:30
Gesloten

Tijdens de vakanties en de winterperiode gelden er
afwijkende openingstijden. Kijk voor de actuele tijden op
de website of Facebook!
Inschrijven
Het lidmaatschap geldt voor het hele gezin/adres per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december). Wordt u
bijvoorbeeld lid in de maand mei, dan loopt het lidmaatschap tot 31 december. De kosten voor een gezinslidmaatschap
bedragen €40,00 per jaar. Wil je geen lid worden, maar draag je de speeltuin een warm hart toe? Dan kun je ook
donateur* worden voor €17,50 per jaar. Voor beide geldt: exclusief administratiekosten van €2,50. Voor onze
administratie is het erg belangrijk dat onderstaande gegevens volledig worden ingevuld. Vergeet dus niet de voornamen
van de kinderen en hun geboortedata op te geven. Onder uw inschrijfnaam wordt u geregistreerd; mochten de kinderen
een andere achternaam hebben, dan zullen de kinderen bij controle aan het hek de inschrijfnaam moeten doorgeven,
zodat ze herkend worden als lid.
*Deelname aan genoemde activiteiten geldt alleen voor speeltuinleden, niet voor donateurs.

Achternaam
Voorletter(s)
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens van de kinderen
Roepnaam

Datum en handtekening

Geboortedatum

Jongen/Meisje

