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«Voornaam» «Tussenvoegsel» «Achternaam» 

«Adres» «Huisnummer»  «Toevoeging» 

«Postcode»  «Plaats» 

 Tiel, 15 mei 2019 

Onderwerp  Meidenweekend augustus / september 2019 

MEIDENWEEKEND 2019 

Hallo allemaal, 

Een vaste boodschap ooit geroepen door een van onze meiden tijdens een weekend is: ‘Waar wij zijn is 
het altijd gezellig en vieren we feest’. Dat is dan heel voorzichtig uitgedrukt, want als er een horde 
meiden van Turner Contact Nederland door Oldebroek loopt zullen ze ons nooit meer vergeten. Wil je 
de gezelligheid en het feest meemaken. Dan moet je je zo snel mogelijk opgeven. Dit jaar is de locatie 
accommodatie ‘Het Buitencentrum in Oldebroek’. 
 
Let op: We hebben dit jaar maar één weekend. Het weekend zal plaats vinden op 30 augustus tot en 
met 1 september 2019. De locatie heeft maar ruimte voor 45 meiden. De eerste 45 meiden die zich 
aanmelden kunnen mee. Meld je je later aan dan moeten wij je helaas teleurstellen.  
 
Het weekend is voor meiden van 13 jaar tot en met 18 jaar en is zoals altijd een weekend vol creatief en 
sportief bezig zijn, zingen en heel veel kletsen en lachen met elkaar. 
Dit jaar gaan we dus van Vrijdagavond 30 augustus tot er met zondagmiddag 1 september naar 
Oldebroek. 
 
De meiden die eerder zijn mee geweest hoeven we niks meer te vertellen over het weekend. Ben je nog 
nooit mee geweest. Schrijf je gerust in want je krijgt er absoluut geen spijt van. 
 
Om mee te gaan, moet je twee dingen doen: 
 

1. Schrijf je gauw in VOOR  30 juni 2019  
 

2. Het inschrijfgeld voor dit geheel verzorgde weekend bedraagt 40 euro per persoon. 
Het inschrijfgeld ben je kwijt als je , zonder een geldige reden, niet hebt deelgenomen aan het 
meidenweekend. 
Om je inschrijving compleet te maken, dien je een machtiging af te geven. Wij verzoeken je aan 
te melden via het inschrijfformulier. 
Stuur je inschrijfformulier naar A Nijboer-Trappmann, Oosteinde 167, 7671 AW te Vriezenveen. 
Of meld je aan via mail op banjer.nijboer@telfort.nl  
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Inschrijf- Machtigingsformulier 

MEIDENWEEKEND 2019 

Naam   :   

 

Adres   : 

 

Postcode  :  

 

Woonplaats  : 

 

Telefoon huisnummer : 

 

Eigen mobielnummer : 
 

E-mailadres  : 

 

Geboortedatum : 
 

Voor eventuele calamiteiten mobiel nummer ouder(s): 
 
Wij vragen jullie akkoord voor het maken van foto’s. Deze foto’s worden niet openbaar maar 
op de besloten site van de vereniging geplaatst: wel / niet* akkoord (*doorstrepen wat niet 
van toepassing is) 
 
Wanneer we rekening moeten houden met bepaalde zaken (bijvoorbeeld dieet of allergie) 
vermeld dit dan op de achterzijde van dit formulier. 
 

 

   Mijn naam en adres mogen wel / niet * op de deelnemerslijst geplaatst worden. 

 
   * doorstrepen wat niet van toepassing is 

 

 
Ik machtig Turner Contact Nederland om het inschrijfgeld (€ 40,00) voor de meidenweekend 
van mijn rekening af te schrijven. 
 

IBAN rekeningnummer: 
 

 

Naam rekeninghouder: 
 

 

Handtekening: 
 
 
 

 

 
Het inschrijf- machtigingsformulier vóór 30 juni opsturen naar: 

Astrid Nijboer, Oosteinde 167, 7671 AW  Vriezenveen 
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LET OP !!!!!!!!  
We moeten dan ook heel streng zijn en inschrijvingen die na 30 juni 2019 binnen komen kunnen we niet 
meer accepteren. 
 
Als je meegaat, vul dan vandaag nog het inschrijfformulier in en stuur deze op, in ieder geval 
voor 30 juni. 
 
Rond 31 juli krijgen degenen die zich hebben ingeschreven een tweede brief met meer gegevens over 
dit meidenweekend. 
 
Op het inschrijfformulier staat ook de vraag of je naam en adres op de deelnemerslijst geplaatst mag 
worden. Zo kun je in de tweede brief zien wie er zoal meegaan en dit kan bijvoorbeeld handig zijn als 
mensen met elkaar vervoer naar en vanuit Oldebroek willen regelen. 
 
Op het inschrijfformulier wordt er ook gevraagd om duidelijk aan te vinken waar we als vereniging 
toestemming voor krijgen. 
Om bijvoorbeeld Foto’s te mogen maken om deze te gebruiken op de besloten site van de vereniging. 
Maar ook of je adres gegevens mogen worden geplaatst op een lijst, zodat we een carpool lijst kunnen 
maken. 
Dit wordt apart allemaal gevraagd vanwege de nieuwe privacywet die per 25 mei 2018 in werking is 
getreden. Wij als vereniging zijn dan ook verplicht iedereen die met een van onze activiteiten meedoen 
per persoon om toestemming te vragen. 
 
Vul alle gegevens duidelijk in en ook waar het niet van toepassing is wel een keuze aanvinken. 
 
Als je nog vragen hebt, bel dan gerust even naar Astrid Nijboer (06-51933631). 
Mailen mag ook op banjer.nijboer@telfort.nl  
 
 
Tot ziens op het weekend 
Turnerwerkgroep meidenweekenden. 
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