Bewonersvereniging BaBuTi is de belangenvereniging voor de
bewoners van de Bastertkamp, ten Busschekamp en
Timmermeesterslaan 1-35 (oneven) in Zwolle

Adres: ten Busschekamp 27, 8014 ED Zwolle 06-26624142. Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014 EC Zwolle
E-mail: info@babuti.nl – www.babuti.nl – KVK-nummer: 05077994

Inschrijfformulier dagje uit naar Hellendoorn op 11 mei 2019.
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Lidnummer BaBuTi

:________________________________________________________
:________________________________________________________
: ________________________________________________________
: ________________________________________________________
: ________________________________________________________
: ________________________________________________________
: ________________________________________________________

De volgende kinderen willen mee op 11 mei 2019 naar Hellendoorn:
1:____________________________ j/m geboortedatum: _____________________________
2: ____________________________j/m geboortedatum: _____________________________
3: ____________________________j/m geboortedatum: _____________________________
4: ____________________________j/m geboortedatum: _____________________________
De volgende ouder(s)/verzorger(s) willen ook graag mee:
1:_______________________________________ en heeft ook een EHBO/BHV diploma: j/n.
2: _______________________________________en heeft ook een EHBO/BHV diploma: j/n.
Wij zijn bereid om evt. andere kinderen onder onze hoede te nemen als begeleider van een
groepje kinderen: j/n
Bijzonderheden (belangrijk voor begeleidingsteam - bv medicatie/mogelijke wagenziekte etc.):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
De ouders/verzorgers zijn de hele dag (11 mei 2019) bereikbaar op telefoonnummer:
_______________________________________________________________________________
Wij gaan WEL/NIET met onze eigen auto en hebben nog ruimte voor ___________ personen.
Handtekening ouder/verzorger

Naam:______________________ Datum:____________________

Lees de voorwaarden voor deelname aan de achterzijde!!! Met
ondertekening van dit formulier en deelname aan het dagje uit naar
Hellendoorn accepteert u automatisch deze voorwaarden.
Ontvangen op:_______________________ door: ______________________________________

Bewonersvereniging BaBuTi is de belangenvereniging voor de
bewoners van de Bastertkamp, ten Busschekamp en
Timmermeesterslaan 1-35 (oneven) in Zwolle
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Voorwaarden voor deelname aan het dagje uit naar Hellendoorn op zaterdag 11
mei 2019.
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Opgave dient te gebeuren voor 21 april 2019. Het inschrijfformulier moet voor deze
datum binnen zijn bij Bastertkamp 30, 31, Ten Busschekamp 17, 27 of 34.
Deelname gaat op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier en het wel of niet
lid zijn van de bewonersvereniging BaBuTi. Leden die voor 1 januari 2019 lid zijn krijgen
voorrang, vervolgens leden die na 1 januari 2019 lid zijn geworden en als laatste nietleden.
Voor 1 mei wordt de definitieve lijst met deelnemers verspreid.
Ook zijn we op zoek naar begeleiders die op de dag één of meer kinderen begeleiden van
wie de ouders/verzorgers niet meegaan.
Alleen buurtbewoners uit de Bastertkamp, de Ten Busschekamp en Timmermeesterslaan
1-35 oneven mogen mee. Dus geen vriendjes of andere familie.
Bij inschrijving/deelname stemmen de deelnemers/ouders/verzorgers in met de
voorwaarden zoals deze op het inschrijfformulier vermeld staan.
Deelname is gratis voor leden van de vereniging. Niet-leden betalen een bedrag van 20
euro per kind/volwassene. Het bedrag moet voor 1 mei 2019 bij het secretariaat,
Bastertkamp 30 zijn voldaan.
Deelname aan dit dagje uit en beschadiging aan eigen en andermans eigendommen
gedurende deze dag is op eigen risico. Het bestuur/begeleidingsteam zal echter alles in het
werk stellen om er een succesvolle en veilige dag van te maken. In het begeleidingsteam
zitten mensen met EHBO/BHV-opleiding.
De dag moet ordelijk en netjes verlopen. De kinderen moeten voor vertrek duidelijk door
de ouders/verzorgers geïnstrueerd zijn. Kinderen mogen niet zelf naar een ander groepje
‘overstappen’.
Als kinderen speciale aandacht nodig hebben in verband met bv. medicijnen, mogelijke
wagenziekte etc. moet dit duidelijk worden vermeld.
Ouders/verzorgers moeten een telefoonnummer opgeven waarop ze de hele dag
bereikbaar zijn. Tijdens de dag is het begeleidingsteam tevens telefonisch bereikbaar op
nummer: 06-26624142
Let op kleding! Niet te zwaar. Houdt rekening met regen en kou.
Voorlopige vertrektijd: 09.00 uur vanaf de hoek Timmermeesterslaan/Bastertkamp.
Geschatte tijd van terugkomst 19.00 à 20.00 uur. (tijden onder voorbehoud)
Het niet volledig of niet naar waarheid invullen van het inschrijfformulier kan leiden tot
uitsluiting van deelname.
Bij onvoldoende deelname door kinderen of begeleiders kan de reis worden geannuleerd.
De voorwaarden kunnen nog gewijzigd of aangevuld worden. Dit zal tijdig worden
gemeld.
Meer info: www.avonturenpark.nl/

