Inschrijfformulier “Huttendorp Middenmeer” 2022
Voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 (schooljaar 2021/2022)
Bij meerdere kinderen, a.u.b. voor ieder kind een apart formulier invullen.

- Mijn gegevens zijn...
Voornaam:
Achternaam:
Straat:
Postcode:

Huisnummer:
Plaats:

Telefoonnr.:
E-mailadres:

School:
Groep:

Ontvang de laatste informatie per e-mail

In het schooljaar 2021/2022

Geboortedatum:

- Tijdens het huttendorp kan, wanneer nodig, contact opgenomen worden met...
Naam:
Naam:
Telefoonnr.:
Telefoonnr.:
- Overige bijzonderheden waar rekening mee gehouden moet worden, zijn...

De achterzijde van dit formulier a.u.b. ook invullen en ondertekenen.
* doorstrepen wat niet van toepassing is

- Hebben je ouders, opa, oma, ooms of tantes zin en tijd om te helpen?
Zo ja:
Wie:
Wanneer:
Telefoonnr.:
Donderdag met
opbouwen
Vrijdag / Zaterdag*
Vrijdag / Zaterdag*

Ja / Nee*
Heeft EHBO:
Ja / Nee*
Ja / Nee*
Ja / Nee*

• Let op: Je kunt met één formulier, maar één kind aanmelden.

Bij meerdere kinderen, a.u.b. voor ieder kind een apart formulier invullen.

• “Huttendorp Middenmeer” is dit jaar op 26 en 27 augustus 2022 op de ijsbaan van
Middenmeer

• De kosten bedragen € 10,-- per kind.
• Het inleveren van dit inschrijfformulier én de € 10,-- inschrijfgeld kan op dinsdag 5 juli en
donderdag 7 juli van 13.45 tot 14.45 uur buiten voor het leslokaal van meester Stefan.
(Het schoolplein aan de zijde van de Sportweg.)
Gepast betalen a.u.b.

• Meer informatie vind je natuurlijk op www.huttendorp.com, hier is ook onze
privacyverklaring is te vinden.

Huttendorp Middenmeer • p/a Beukenlaan 25 • 1775 EA Middenmeer
T 06-25402593 • W www.huttendorp.com • E postbus@huttendorp.com

St. IJsclub Wieringermeer, p/a Beukenlaan 25, 1775 EA Middenmeer 0227-502178
Mob. 06-25402593, k.v.k. 41239625, Rabobank NL49 RABO 0117 2633 46
www.ijsclubmiddenmeer.nl E-mail: ijsclub@ijsclubmiddenmeer.nl

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze stichting willen wij u graag (laten) informeren over de
stichting, sportactiviteiten en het huttendorp Middenmeer. Ook willen we soms ook foto’s en
filmpjes van u en/of uw kinderen op onze website en facebook pagina´s plaatsen. Met dit
formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik, ondergetekende, Stichting IJsclub Wieringermeer (verder: stichting)
toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de stichting toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen:
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website en facebook
pagina’s van IJsclub Middenmeer en/of Huttendorp Middenmeer, naar gelang wat
van toepassing is
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mijn kinderen op de website en
facebook pagina’s van IJsclub Middenmeer en/of Huttendorp Middenmeer, naar
gelang wat van toepassing is.
T.b.v. Huttendorp Middenmeer, het registreren van persoonsgegevens van mij en
mijn kinderen en doorgeven van gegevens over gezondheid (allergieën, etc) aan de
E.H.B.O. Vereniging Wieringermeer.
Mij via email op de hoogte houden van activiteiten m.b.t. IJsclub Middenmeer en/of
Huttendorp Middenmeer.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen,
gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de stichting mij
opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Naam ….…………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum …………………………………………………………………………………………
Datum ……………………………………………………………………………………………………
Handtekening ……………………………………………………………………………………………
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient
deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd …..…………………………………………………………………………………
Handtekening ouder/voogd ……………………………………………………………………………

