Aanmeldingsformulier Ouderenkamp 2017
Zondag 23 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017
Kampeerboerderij Ons Thuis, Ommel, NB
(graag lezen, invullen, ondertekenen en terugsturen)

Naam

……………………………………………………………………………………….

Adres

……………………………………………………………………………….………

Postcode

…….…………………..

Woonplaats……….….………………….………

GSM ouders

…………………………

GSM deelnemer………………………...………

Telefoon ouders

…………………………

Geboortedatum………………..……….………

E-mailadres ouders*

…………………………………………………………………...………….………

E-mailadres deelnemer

………………………………………………………………………...…….………

Ben je al lid van de JWG? Ja/Nee

Ben je al eerder op JWG kamp geweest?Ja/Nee

Zo nee, hoe heb je van ons gehoord?

....……………………………………………….…………………..

Ben je vegetariër of volg je een dieet?

……………………………………………………………....………

Gebruik je bepaalde medicijnen? Zo ja, welke? ……………………………………………………...………
Zorgverzekeraar en verzekeringsnummer

……………………………………………………..………

Waarover zou je op kamp meer te weten willen komen? .......………………………………………...……
Wilt u controleren of alle velden zijn ingevuld?
Zo ja, wilt u dit formulier ondertekenen en per e-mail of
post opsturen naar:
Joran Angevaare
Carolina MacGillavrylaan 2556A,
1098 XK Amsterdam
Mail: jwg-ok@sterrenkunde.nl, tel: 0649978083

Datum:

Handtek ening ouders/verzorgers

Vul het volgende in als je nog geen lid van de JWG bent, of als je al wel lid bent maar momenteel je
lidmaatschapsgeld nog niet met automatische incasso betaalt.
Ik geef de JWG toestemming om de contributie vanaf 2018 jaarlijks per automatische incasso te innen. De contributie
voor 2017 bedraagt €29 per jaar, of €14 voor een extra gezinslid. De incasso zal geïnd worden onder vermelding van
ons incassant-ID NL38 ZZZ 4041 0847 0000. U kunt de incasso binnen 8 weken terugboeken. Dit houdt geen
opzegging van het lidmaatschap in. Bij vragen over de incasso, contacteer Nicky van Dijk via bureaujwg@sterrenkunde.nl.
Schrijf "akkoord" wanneer je hiermee akkoord gaat:

................................................................................

Naam rekeninghouder:

................................................................................

Rekeningnummer (IBAN):

................................................................................

*Naar dit e-mailadres wordt tevens de factuur voor het lidmaatschap gestuurd. De kampprijs van OK-2017 is rond de
€370 voor leden en €19,- hoger voor niet-leden (die daarmee automatisch en tot wederopzegging lid worden van de
JWG. Wederopzegging dient te geschieden voor 1 december van dat jaar).
Je aanmelding is pas definitief als je dit formulier ingevuld en ondertekend hebt verstuurd en daarvan een bevestiging
hebt ontvangen per e-mail. Er is een maximum aan het aantal deelnemers. Als je je laat inschrijft, loop je daarom het
risico dat je op de wachtlijst komt te staan.
Als je bij aanvang van het kamp ouder bent dan 18 jaar kom je automatisch op de wachtlijst. Houd hier rekenin g mee!
Gevonden voorwerpen worden aan het eind van het kamp 3 maanden bewaard. Op kamp worden foto’s gemaakt, deze
kunnen voor publicitaire doeleinden van de JWG worden gebruikt, tenzij je hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.
N.B. Het niet overmaken van het geld houdt nog geen afmelding in. Tot drie maanden voor het kamp is annulering gratis.
Drie maanden tot een maand voor kamp zijn de annuleringskosten 12 euro. Als je een maand tot twee weken voor kamp
annuleert wordt de halve kampprijs in rekening gebracht. Daarna wordt bij annulering de volledige kampprijs in rekening
gebracht.

