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Vrienden van Floragaarde - Inschrijfformulier
Fijn dat u Vriend van Speeltuin Floragaarde wilt worden. Als vriend bent u lid of donateur en levert u jaarlijks een
financiële bijdrage aan de speeltuin.
Speeltuinvereniging Floragaarde in de wijk Haarlem Zuidwest biedt kinderen een grote en gezellige speeltuin. Ook
worden er gedurende het jaar veel leuke activiteiten georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan: Overnachten in
zelfgebouwde hutten, Modderdag en de wekelijkse knutselmiddagen. Een levendige en goed onderhouden speeltiun
doet de kinderen en buurt veel plezier. Dit wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door vrijwilligers, leden en
donateurs. Zonder bijdrage van onze Vrienden van Floragaarde zijn al de extra activiteiten echt niet mogelijk. We
vragen u daarom ook Vriend te worden van Floragaarde.
Praktische informatie
Het lidmaatschap kost per gezin € 22,50 per jaar. Heeft u geen (jonge) kinderen of kleinkinderen, maar wilt u de
speeltuin toch steunen, dan kunt u al donateur worden vanaf € 10,- per jaar. Het bedrag voor lidmaatschap of
donateurschap wordt automatisch door ons geïncasseerd in de maand mei.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van het huidige kalenderjaar.
Wij danken u hartelijk voor uw steun en tot ziens in de onze speeltuin!
Met vriendelijke groet,
Bestuur van speeltuin Floragaarde.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Ik word :
lid van de speeltuinvereniging donateur voor € ……..…,…... per jaar (minimaal €10,-)
(Aankruisen en invullen wat van toepassing is.)

In blokletters invullen a.u.b.

Naam en voorletters
Straatnaam en huisnummer
Postcode

-

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres

Gegevens kinderen

Jongen of meisje? Graag invullen: j of m

Roepnaam

Geboortedatum

-

-

Roepnaam

Geboortedatum

-

-

Roepnaam

Geboortedatum

-

-

Roepnaam

Geboortedatum

-

-

Hierbij machtig ik Stichting Haarlem Effect om het verschuldigde bedrag van € ……..…,…... af te schrijven van:
IBAN.: ………………………………………………..…………

ten name van ………………………………………………..

handtekening: …………………………………………..

datum: ………………………………………………………….

Retouradres: Speeltuinvereniging Floragaarde p/a Van Oosten de Bruijnstraat 15, 2014 VL Haarlem.
Opzeggen van het lidmaatschap/donateurschap kan voor 1 januari van elk jaar, telefonisch of schriftelijk via het adres van
de speeltuin of per e-mail info@speeltuinfloragaarde.nl

