Geachte Daalkamper,
(Gelieve het invulformulier eerst in te vullen en daarna te printen. Het formulier daarna ondertekenen en inleveren bij het
secratariaat van de buurtvereniging)

Hartelijk welkom als nieuwe bewoner(s) van onze wijk, de Daalkampen.
Onze wijk heeft een actieve buurtvereniging met circa 100 gezinnen die lid zijn.
De contributie bedraagt € 15,00 per jaar.
Welke activiteiten kunt u zoal van ons verwachten:
 Jaarfeest
 Carbidschieten/oliebollen
 Klootschieten
 Bezoek van de paashaas
 Sinterklaasviering
 Kaartavonden
 Organiseren van fietstochten/puzzeltochten
 Excursies
Kortom, we proberen voor elke leeftijdscategorie iets te organiseren.
Uiteraard ontvangt u tevens onze nieuwsbrief. Hierin wordt u op de hoogte gehouden van alle
wetenswaardigen, die u als bewoner van onze leuke wijk misschien zullen interesseren.
U kunt hiervoor ook zelf kopij aanleveren. Graag zelfs.
Hopelijk wilt u, na het lezen van bovenstaande, lid worden van onze buurtvereniging.
Dit kunt u doen door de bijgaande ledenkaart ingevuld bij ondergetekende af te geven,
of in de brievenbus te deponeren.
De contributie wordt jaarlijks via een automatische incasso geincasseerd.
Opzegging kan schriftelijk vóór 1 december van elk kalenderjaar.
Wilt u alles nog eens rustig nalezen, dan kunt u onze site raadplegen, waar ook ons huishoudelijk
reglement te vinden is.

Voor verdere informatie kunt u kijken op onze website, www.daalkampen.nl
en ons e-mail adres is : info@daalkampen.nl
Met vriendelijke groeten,
Namens de buurtvereniging Daalkampen,
De secretaresse,
Nancy Viel
Trechterbeker 63
9531 PB Borger
Telefoon: 0599 236441

Ledenkaart
Persoonsgegevens:
Achternaam

Voornaam

Geboortedatum

Dhr./mevr.*:

/

/

Dhr./mevr.*:

/

/

E-mail :

@

Straat :
Telefoonnummer:
Aantal inwonende kinderen:

Gegevens inwonende kinderen.
Voorletters & Achternaam

Roepnaam

Geboortedatum

1.

:

:

2.

:

:

3.

:

:

Ps. de namen en de geboortedata van de kinderen zijn voor ons zeer belangrijk.
Bij deze machtig ik de penningmeester om jaarlijks de contributie te innen.
Rekeningnummer: NL
Handtekening :

Buurtvereniging Daalkampen
P.a. Trechterbeker 63
9531 PB Borger
Tel. 0599 236441
* Doorstrepen wat niet van toepassing is.

