INSCHRIJFFORMULIER (knip deze laatste pagina af, vul het in en stuur het op)
Als jij je wilt opgeven voor een Vrijbuiter activiteit dan moet je dit
inschrijfformulier in zijn geheel invullen en opsturen.
Je telefoonnummer wordt nooit aan derden doorgegeven. Net als de andere
gegevens wordt niets zonder jouw toestemming openbaar gemaakt.
De gegevens hebben we nodig voor een goede deelnemerslijst, het versturen van de
nieuwsbrief, het opsturen van acceptgiro’s en soms ook voor de verzekering. Als er
gedurende het jaar iets verandert in je gegevens laat het ons dan even weten.
Anja van Gaveren
Bandholm 9
2133 DG HOOFDDORP of mail naar: vangaveren@ziggo.nl
Hierbij zend ik De Vrijbuiter mijn juiste gegevens.
-

Naam: _____________________________________

-

Voornaam (namen): __________________________

-

Adres: _____________________________________

-

Postcode: __________________________________

-

Woonplaats: ________________________________

-

Telefoonnummer: ____________________________

-

E-mail-adres: ________________________________

-

Mobiel telefoonnummer:_______________________

-

Geboorte datum: _____________________________

-

Zijn er bijzonderheden waar Vrijbuiter rekening mee moet houden ?:

____________________________________________________________________
Handtekening:

1

Ik geef mij op voor de volgende activiteiten:

 Ik geef mij op voor de Kreat cursus
 Ik wil mee naar de Film
 mijn idee voor het winteruitje is ……………………………………………………
 Ik wil mee naar het Theater en ik maak een keuze uit de de volgende
voorstelling(en):
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Zaterdag 6 oktober Café Nol in Amstelveen +/- € 38,Vrijdag 26 oktober Jandino in Amstelveen +/- € 38,Zaterdag 5 januari '19 Jeans in Amstelveen +/- € 38,Woensdag 20 februari '19 Jon van Eerd in A'veen +/- € 50,Zaterdag 16 maart '19 Back to the Country in Amstelveen +/- € 30,Zaterdag 23 maart '19 Joke Bruijs in De Meerse H`dorp +/- € 27,Zondag 12 mei '19 Karin Bloemen in De Meerse Hoofddorp +/- € 44,-

 Ik wil Bowlen op zondagmiddag
 Ik heb belangstelling voor het Wandelen met De Vrijbuiter.
 Ik heb belangstelling voor de Fietsclub
 Ik wil Zwemmen
 Ik wil mee op zomervakantie 2018 met De Vrijbuiter.

o

een bestemming ergens in Nederland, liefst naar…………………………..

o

een busreis naar het buitenland, het liefst naar ………………………..…

o

een vliegreis , het liefst naar………………………………………………….

o

een fietsvakantie of een fietsweekend……………………………………

 Ik wil met Vrijbuiter ……………………………………………… (vul in wat jou leuk
lijkt)
Naam:_____________________________________________
Handtekening: ______________________________________
Dit formulier stuur je op naar:
Stichting de Vrijbuiter,
Anja van Gaveren, Bandholm 9, 2133 DG HOOFDDORP

2

