
 

Correspondentieadres: 
Herman van der Loopstraat 6 
6374DT Landgraaf 
http://www.jongnlwaubach.nl/ 
 
 

Onderwerp: 
Lidmaatschap Jong Nederland Waubach 

 
Beste ouders, 

Uw kind heeft vandaag een groepsbijeenkomst van Jong Nederland Waubach bijgewoond. 
Jong Nederland Waubach biedt Jeugd en Jongeren ontspanning aan op de onderdelen, 
sport, spel creativiteit en buitenleven. De accenten op de onderdelen worden door de leiding 
van de groep bepaald afhankelijk van de leeftijd en de jaargetijden. Naast de wekelijkse 
groepsbijeenkomsten worden ook diverse andere activiteiten georganiseerd. Zoals 
bijvoorbeeld: carnavalsavond, voorjaarsactiviteit, weekend, zomerkamp etc. Van deze 
activiteiten wordt u te zijner tijd geïnformeerd door een folder, ons clubblad en publicaties in 
Landgraaf Actueel en Landgraaf Koerier, en natuurlijk onze website: 
http://www.jongnlwaubach.nl/.  

De groepsavonden duren anderhalf uur. U wordt verzocht erop toe te zien dat u kind niet 
eerder dan 10 minuten voor de groepsaanvang aanwezig is. Dit om overlast voor 
omwonenden te voorkomen.  

Ten behoeve van de automatische incasso van de contributie verzoeken wij u het 
bijgevoegde machtigingsformulier volledig ingevuld op de volgende groepsbijeenkomst in te 
leveren. Met deze machtiging geeft u Jong Nederland Waubach de toestemming om 
eenmalig € 7,00 inschrijfgeld en maandelijks de verschuldigde contributie van de vermelde 
bank/girorekening af te schrijven. Na betaling van het inschrijfgeld ontvangt u kind een T-shirt 
met het logo van Jong Nederland Waubach. De contributie zal maandelijks automatisch 

vooruit worden voldaan. Mocht u het niet eens zijn met een afboeking van uw rekening, 

heeft u altijd een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het 

bedrag terug te boeken. Momenteel bedraagt de contributie € 4,00 per maand. De 

machtiging eindigt bij het opzeggen van het lidmaatschap van Jong Nederland.  

Omdat het incassosysteem is gekoppeld aan onze ledenadministratie, verzoeken wij u 
tevens de gegevens in te vullen welke wij voor onze ledenadministratie nodig hebben. 

Zoals u waarschijnlijk ook al via de school van uw kind heeft vernomen, is het ingevolge de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet toegestaan om zonder uw toestemming 
foto’s van uw kind op te nemen in ons clubblad of internetsite. Door ondertekening van het 
incassoformulier bevestigt u, dat u geen bezwaar heeft tegen opname van een foto in het 
clubblad of op onze internetpagina. 
Mocht u na het lezen van het bovenstaand nog vragen hebben, kunt u zich wenden tot de 
leiding op de groepsbijeenkomsten of een van de bestuursleden. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur. 

               

http://www.jongnlwaubach.nl/


MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO 

In te vullen door de leiding: 

Groep: ………………………………………………………….. 

Groepsavond: ……………………………………………………. 

Leiding: ………………………………………………………….. 

Naam:  ................................................................................................................................ 

Voornaam:  ......................................................................................................................... 

Straat en huisnummer: ........................................................................................................ 

Postcode: ............................................................................................................................. 

Plaats: .................................................................................................................................. 

Telefoonnummer: ................................................................................................................ 

Mobiel: ................................................................................................................................. 

Email adres ouders:……………………………………………………………………….. 

Geboortedatum:  .................................................................................................................... 

BSN nummer:………………………………………………………………………………. 

Naam huisarts: ...................................................................................................................... 

Naam Zorgverzekeraar: ........................................................................................................ 

Polisnummer: ........................................................................................................................ 

Giro-/bankrekening (IBAN-nr.): ........................................................................................... 

Naam rekeninghouder: …………………………………………………………………….. 

Maat T-shirt: ………………………………………………………………………………… 

 Hierbij machtig ik Stichting Jong Nederland Waubach om het inschrijfgeld alsmede de 
maandelijks de verschuldigde contributie van bovenvermelde giro-/bankrekening af te 
schrijven. 

 Geeft hierbij toestemming tot het plaatsen van foto’s van zijn/haar zoon/dochter in het 
clubblad. 

 Geeft hierbij toestemming tot het plaatsen van foto’s van zijn/haar zoon/dochter op de 
website van Jong Nederland Waubach. 
 

Plaats: ......................................................... 

Datum: ........................................................ 

Handtekening: ............................................. 

S.V.P. Inleveren op de volgende groepsbijeenkomst. 


