
Dit deel in laten vullen bij inschrijftafel door de vrijwilliger van JVV

Vul dit formulier volledig in, bij naam zowel voor als achternaam. 
Er mogen meerdere namen worden ingevuld, maximaal 4 per formulier.

Naam/namen

Postcode   Huisnummer          Aantal deelnemers    

Telefoon nr.

Contant      Pin          bedrag €          ,                    Vroegtijdig afgehaald

Bijzonderheden

1 2 3 4

Leeftijd(en)

Betaald

Hierop dient u bereikbaar te zijn 
tijdens de gehele activiteit
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Fill in this form completely, with both first and last name.

Multiple names may be entered, up to a maximum of 4 per form.

Name(s)

Age(s) Phone number We should be able to reach you on this 
number during this activity

Particularities

Postal code House number Number of participants
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Fill in this form completely, with both first and last name.

Multiple names may be entered, up to a maximum of 4 per form.

Name(s)

Age(s) Phone number We should be able to reach you on this 
number during this activity

Particularities

Postal code House number Number of participants

This part is to be filled in by a volunteer of JVV Drunen

Fill in this form completely, with both first and last name.

Multiple names may be entered, up to a maximum of 4 per form.

Name(s)

Age(s) Phone number We should be able to reach you on this 
number during this activity

Particularities

Postal code House number Number of participants

This part is to be filled in by a volunteer of JVV Drunen

Fill in this form completely, with both first and last name.

Multiple names may be entered, up to a maximum of 4 per form.

Name(s)

Age(s) Phone number We should be able to reach you on this 
number during this activity

Particularities

Postal code House number Number of participants

This part is to be filled in by a volunteer of JVV Drunen


	Inschrijfformulier-ouders-2022-2.vsdx
	Pagina-1


