Meerkoetstraat 50a
3312 RP Dordrecht
telefoon 078 6137165
infooosterkwartier@gmail.com
www.oosterkwartierdordrecht.nl

INFO LIDMAATSCHAP
Speeltuinvereniging Oosterkwartier is opgericht in 1954. In 1983 is de speeltuin verhuisd van de
Noordendijk (nu Plan Tij) naar onze huidige locatie in de Vogelbuurt aan de Meerkoetstraat. Sinds 2015
zijn veel verbeteringen in de speeltuin aangebracht, zodat deze fantastische speelplek behouden blijft.

OPENINGSTIJDEN 2022
DINSDAG t/m VRIJDAG
ZATERDAG / ZONDAG

13-17 uur
15-17 uur

ZOMERVAKANTIE open 6 dagen per week
MAANDAG, op FEESTDAGEN en bij SLECHT WEER

13-17 uur
GESLOTEN

Op Facebook / Speeltuin Oosterkwartier Dordrecht worden zo nodig aanpassingen gemeld.
Direct na inlevering van dit inschrijfformulier en betaling van de contributie start uw lidmaatschap. Dit geeft
uw kinderen onbeperkt toegang tot de speeltuin tijdens het seizoen 2022 t/m maart 2023, deelname aan
het Sinterklaasfeest, korting op de activiteiten én u krijgt korting op de huur van het clubhuis.
De contributie voor 2022 bedraagt € 20,- voor het 1ste kind van het gezin. Volgend kind € 5,- extra.
Betalen kan op rekeningnummer NL14 INGB 0004 9592 81 t.n.v. speeltuinvereniging Oosterkwartier
en o.v.v. familienaam + voornamen kinderen of contant / PIN in de speeltuin.
Enkele belangrijke regels uit ons huishoudelijk regelement m.b.t. het gebruik van onze speeltuin.
1.
Spelen in de speeltuin is op eigen risico. Speeltuinmedewerkers zijn niet verantwoordelijk voor
toezicht op uw spelende / zwemmende kinderen. Ook niet voor persoonlijke ongevallen en verlies
van of schade aan persoonlijke spullen en eigendommen.
2.
De huisregels voor alle bezoekers staan vermeld op het bord bij de ingang van de speeltuin.
3.
Kinderen onder 6 jaar hebben zonder begeleiding van een volwassenen (min. 16 jaar) geen
toegang. Leden dienen bij elk bezoek aan de speeltuin het ledenpasje te tonen.
4.
In de speeltuin is minimaal badkleding verplicht.
5.
Afval dient in de daarvoor bestemde gescheiden afvalbakken te worden gedeponeerd.
Luiers in een plastic zakje in de grote bruine container (afdak bij het gebouw).
6.
Alle medewerkers en het bestuur van de speeltuin zijn vrijwilligers.
Het is de dienstdoende tuinwacht toegestaan, na herhaalde waarschuwing, lastige kinderen de
toegang tot de speeltuin tijdelijk te ontzeggen.
7.
Onder de luifel van gebouw staan extra tuinstoelen die door de ouders tijdens het bezoek kunnen
worden gebruikt. Bij vertrek uit de speeltuin de stoelen hier weer terugzetten aub. .
8.
Op onze website en facebookpagina worden alle georganiseerde activiteiten aangekondigd en
kunnen foto`s van deelnemers / bezoekers geplaatst worden. Indien u bezwaar heeft tegen het
plaatsen van foto’s van u of uw kinderen kunt u dit aangeven op het aanmeldingsformulier.
ALLE MEDEWERKERS VAN SPEELTUIN OOSTERKWARTIER ZIJN VRIJWILLIGERS. Wilt u helpen in
ons gezellige team van bestuur, tuinwachten, met de activiteitencommissie voor feesten, knutselen
en bingo of met het klusteam voor onderhoud van de beplantingen, het zwembad en de
speeltoestellen? U BENT VAN HARTE WELKOM !
Aanmelden kan bij de coördinator Heleen Warmerdam 06-23558735, spreek de dienstdoende tuinwachten
aan in de speeltuin, of mail naar infooosterkwartier@gmail.com.
Het bestuur:

Heleen Warmerdam – secretariaat / vrijwilligers
Hester Eisses – penningmeester

AANMELDING LIDMAATSCHAP
SPEELTUINVERENIGING OOSTERKWARTIER

SEIZOEN 2022

Welkom bij onze vereniging.
Het lidmaatschap geeft recht op onbeperkt toegang tot de speeltuin tot en met maart 2023,
deelname aan het Sinterklaasfeest, korting op activiteiten en op huur van het clubhuis.
De contributie bedraagt € 20,- voor het 1ste kind in het gezin. Elk volgend kind € 5,- .
Betalen kan contant of per PIN in de speeltuin bij de tuinwacht of op bankrekeningnummer
NL14 INGB 0004 9592 81 t.n.v. Speeltuinvereniging Oosterkwartier o.v.v. familienaam +
voornamen van uw kinderen.
Graag een foto/foto’s aanleveren voor op het ledenpasje. Er is 1 pasje per kind/ gezin.
Uittreksel uit het huishoudelijk reglement art. 2.1.:
- Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangegaan voor minimaal 1 jaar
- Het lidmaatschap wordt geacht te zijn verlengd, indien het niet is opgezegd vóór 1 april van
het nieuwe seizoen. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te
geschieden.
- Spelen in de speeltuin is op eigen risico. Onze vrijwilligers zijn niet verantwoordelijk voor
toezicht op uw kinderen, persoonlijke ongevallen, schade aan of verlies van eigendommen.

Familienaam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer of 06 :
E-mail :

Woonplaats :

Gegevens kinderen:
Naam

geboortedatum

Jongen / Meisje

1:
2:
3:
BEZWAAR indien foto’s van uw kinderen op facebook / website komen

JA / NEE

De ingevulde gegevens worden opgeslagen in het ledenbestand en zorgvuldig behandeld in het
kader van de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Naam en / of handtekening ouder/verzorger:
Administratie / tuinwacht:
Datum betaald:

/

2022

of

ING

/

2022

