
 

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

 

      Aanmeldingsformulier DBO - Activiteiten  ZOMER  2019 - 2020 

     U kunt zich via dit formulier voor meerdere activiteiten aanmelden ! 

# Naam van de DBO - activiteit   +  dag Locatie/tijd Datum(s) deelname JULI / AUG ‘20 

1     

2     

3     

4     

> 
Let op 
Voor-
beeld : 

Activiteitnaam             do (dag) 
Wieken 
13.30 u 

Datums ( bijv. 16 + 30 juli ), 
     ( 6 +  27 augustus ) 

 

Attentie : 
In verband met de corona-voorschriften, dient u zich voor elke deelname aan een activiteit of 
bijeenkomst verplicht aan te melden (= reserveren).     Let op : vol is vol ! 
Er zal vervolgens per telefoon of e-mail contact met u worden opgenomen. Afhankelijk van de 
benodigde ruimte en faciliteiten zal het aantal deelnemers kunnen variëren.  

U dient de vereiste onderlinge afstand van 1½ meter van de overige deelnemers te respecteren 
en de noodzakelijke hygiënische maatregelen en overige aanwijzingen daaromtrent van de 
beheerder/leiding op te volgen. Als u gezondheidsklachten heeft waarbij u voor andere mensen 
een gezondheidsrisico vormt, blijft u dan vooral thuis i.v.m. besmettingsgevaar (meldt u dan af ) ! 

 

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

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

Naam + voorletters ) Dhr. / Mevr. : 

Adres + huis nr.:  

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoon :  Mob. telefoon :  

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

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

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

van het DBO (Drie Bonden Overleg) binnen in de hal van Het Trefpunt of De Wieken, 

 of  per post naar:  DBO (afd. activiteiten), p/a Willem Alexanderpark 10,  2202 XW  Noordwijk 

of  per e-mail naar :   dbo.activiteiten@gmail.com  

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


