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Wat leuk dat jullie lid worden van onze vereniging! Je kunt het hele jaar spelen in onze speeltuin of 

deelnemen aan een heleboel leuke activiteiten die wij organiseren. Door dit formulier in te vullen en 

het contributiebedrag te betalen maak je de aanmelding compleet. Maar eerst stellen wij ons even 

voor. 

 

De speeltuin 

Bij onze vereniging kun je lekker buiten spelen. Naast de vaste speeltoestellen in de tuin, hebben we 

ook een aantal fietsen, steps en skelters die iedereen mag gebruiken. En als lid van de vereniging 

mag je onbeperkt komen spelen in de speeltuin. Als het weer wat minder is, hebben we gelukkig ook 

binnenactiviteiten. Zo hebben we regelmatig knutselmiddagen en hebben we binnen ook speelgoed, 

kleurplaten, spelletjes en boekjes.  

 

Omdat je lid bent, mag je gratis meedoen met de meeste activiteiten die wij organiseren. Voor een 

enkele activiteit wordt een kleine vergoeding gevraagd.  

 

Ook voor volwassenen hebben we leuke activiteiten. Zo organiseren we elke maand een bingoavond 

en kun je deelnemen aan klaverjassen, biljarten of tafeltennissen. In de activiteitenagenda op onze 

website, www.speeltuinlageland.nl, staan alle activiteiten vermeld.  

 

Onze vereniging bestaat al sinds 1967. Daar zijn we trots op. Wij danken dan ook alle vrijwilligers die 

zich al die jaren hebben ingezet voor de speeltuin. Want, zonder de inzet van deze vrijwilligers, kan 

de speeltuin niet blijven bestaan.  

 

Contributie 

De contributie is € 22,50 per jaar per gezin. Voor 65+-ers is de contributie € 17,50 per jaar. 

 

Op de hoogte blijven 

Wil je op de hoogte blijven van alles wat we organiseren? Word dan lid van onze Facebookpagina 

(@bsvhetlageland), Instragram (@bsvhetlagelandrotterdam), of kijk op onze website, 

www.speeltuinlageland.nl.  

 

Leden van onze vereniging krijgen ook regelmatig een e-mail met informatie over de activiteiten.   
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AANMELDEN 

Om jullie gezin aan te melden hebben we wat gegevens nodig. Vul daarom het formulier volledig in 

en kom het inleveren in de speeltuin. Het formulier moet ingevuld worden door een volwassene. 

 

Naam 

Voornaam: ……………………………………………………………………………. Voorletters: ……………………………………… 

Tussenvoegsel: ……………………. Achternaam: ……………………………………………………………………………………… 

 

Persoonlijke gegevens 

Geslacht: M / V (graag omcirkelen wat van toepassing is) Geboortedatum: …….. - …….. - ……………. 

 

Contactgegevens 

Telefoonnummer: ………… - ……………………….  Mobiel nummer: …….. - ……………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres 

Straat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Huisnummer: …………….  Toevoeging: ……………. 

Postcode: ……………. …….. Plaats: …………………………………………………. 

 

Gezinsleden  

      Voornaam    Geboortedatum  Jongen/meisje 

1) ……………………………………………. …….. - …….. - …………….  J / M 

2) ……………………………………………. …….. - …….. - …………….  J / M 

3) ……………………………………………. …….. - …….. - …………….  J / M 

4) ……………………………………………. …….. - …….. - …………….  J / M 

 

Ondertekening 

Ondergetekende geeft zich hiermee op als lid van BSV Het Lage Land. Het lidmaatschap opzeggen 

kan alleen schriftelijk, minimaal twee maanden voor afloop van het kalenderjaar.  

 

Ondergetekende verklaart de contributie van € 22,50 of € 17,50 contant/per pin te hebben voldaan 

bij aanmelding (graag omcirkelen wat van toepassing is). 

 

 Ondergetekende gaat akkoord dat zijn/haar gegevens opgenomen worden in het ledenbestand van de 

vereniging en dat deze gebruikt worden om de leden op de hoogte te houden. Ons privacystatement kunt u 

vinden op onze website.  

 

Datum: …….. - …….. - …………….  Handtekening: ……………………………………………………………. 


