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  Jong Nederland Neerkant 
  Potterschans 15 

  5758 BB Neerkant 

  e-mail: robert_tervoert@hotmail.com 

  www.jongnederlandneerkant.nl 

 

Automatische machtiging contributie 
 

Ik wil de contributie automatisch over de bank betalen. De jaarlijkse contributie bedraagt  

€ 35,00 per kind. 

Door ondertekening van dit formulier machtig ik Jong Nederland om jaarlijks (eind november) een bedrag van  

€ 35,00 af te schrijven van mijn rekening. 

 

Als u het met de afschrijving niet eens bent, kunt u het bedrag zonder opgaaf van reden binnen 30 

dagen terug laten boeken. 
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS  

 

GEGEVENS LID/KIND: 

 

Naam:                  _________________________________  

 

Adres: :                _________________________________  

  

Postcode/plaats:    _________________________________  

 

Geboorte datum:   _________________________________  

  

Tel. Nr:                 _________________________________  

   

IBAN Reknr ouders: :     _________________________________  

  

e-mail:                 _________________________________  

 

Dieet: ja/nee, welke Allergie: ja/nee, welke 

 

Medicijnen: ja/nee, welke  

                 

 

Handtekening ouders:  

 

 

____________________________________ 
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Wilsverklaring (lidmaatschap landelijke jeugdorganisatie JN) 
 

Hierbij verklaar ik:      

(naam ouder/verzorger) 

 

Ouder/verzorger van het lid: 

      (naam/namen kind(eren)) 

 

Dat bovengenoemd persoon/personen, door lid te zijn van de Jong Nederland afdeling 

 

Maxioren*/junioren*/senioren*………... te Neerkant (* doorhalen wat niet van toepassing is) 

ook aangesloten is/zijn bij de landelijke jeugdorganisatie Stichting Jong Nederland. Hiertoe zal een 

deel van de contributie aan de afdeling, worden gebruikt als contributie-afdracht aan de landelijke 

organisatie. 

Op grond hiervan ontvangt de landelijke organisatie aanvullende subsidie van het Ministerie van 

VWS. 
 
 
Handtekening:  
 
 

VERZEKERINGS GEGEVENS: 

Verzekeringsmaatschappij: Ziekenfonds nr.: 

  

Huisartsenpraktijk: Huisarts: 

 

Tel. nr.: Plaats: 

 

GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS: 

Vader: Moeder: 

Voor- achternaam: Voor- achternaam: 

 

Adres: Adres: 

 

Tel nr:  06-nr.: 

 

TOESTEMMINGSVERKLARING GEBRUIK FOTO- EN FILMMATERIAAL: 

 

Via deze verklaring geef ik als ouder/verzorger toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal 

die gemaakt worden bij Jong Nederland Neerkant.  

* ouders verklaren toestemming te geven voor gebruik van foto-filmmaterialen op de website.  

* Ouders verklaren toestemming te geven voor publicaties in of ten behoeve van drukwerken, 

advertenties e.d. ten behoeve van JNN.  

* Ouders verklaren toestemming te geven voor foto’s kampkrant, klepel etc. Jong Nederland mag 

foto’s openbaar maken.  

 

 

NAAM OUDER/VERZORGER  HANDTEKENING OUDER/VERZORGER 
 


