
  

*)   A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is 

 

      Aanmeldingsformulier KBO / DBO - Activiteiten  2021 - 2022 

       U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden ! 

# Naam van de activiteit   +  dag Locatie/tijd Datum(s) deelname vanaf... 

1    > 

2    > 

3    > 

4    > 

> 
Voor-
beeld 

Let op :  Activiteitnaam  bijv. 
  Klaverjassen       ma (dag) 

Wieken 
14.00 u 

Bijv.: > …..  maart     of   
 Seizoen 2021-22 

 

Attentie : 
Om organisatorische redenen, is het voor elke deelname aan een activiteit of bijeenkomst verplicht 
om u aan te melden (= reserveren).     Let op : vol is vol ! 
 

Na aanmelding nemen we zo nodig telefonisch of per mail contact op voor nadere informatie. 
Corona-maatregelen of niet, wij verzoeken u de komende tijd -afhankelijk van de omstandigheden- 
toch nog zoveel mogelijk enige onderlinge afstand te behouden tot andere deelnemers. (We krijgen van 
mensen regelmatig nog signalen van enig ongemak indien mensen te dicht op elkaar zitten.)  
We proberen voor iedereen zo comfortabel en veilig mogelijke omstandigheden te creëren. 
Help ons daar alstublieft bij ! Veel plezier met uw deelname. 
 

LET OP :  Aanmelden van 1 persoon per formulier 

-  A.U.B. dit hele formulier inleveren  - 
 

Aanmelding deelname KBO & DBO activiteit(en) > Datum :   .……. - ……. -  20……. 

Naam + voorletters *) Dhr. / Mevr. : 

Adres + huis nr.:   

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoon :  Mob. telefoon :  

E-mail :  Geb. dd. : .…. - …… -  19……. 

Lid van :    *)  KBO-Noordwijk / ANSV /  WN-donateur / n.v.t.    >   Lid nr. : ………………………………… 
 

Vult u dit formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in en deponeer het in de  

KBO-brievenbus binnen in de hal van Het Trefpunt of De Wieken (Noordwijk),   

of   per post naar:  KBO Noordwijk, p/a Willem Alexanderpark 10,  2202 XW  Noordwijk 

of   per e-mail aan :   kbo.inschr.activiteit@gmail.com 

Extra aanmeldingsformulier downloaden? Zie : https://www.kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html 


