
Jeugdnatuurwacht  

VUGHT 

DE KLEINE NATUUR 

Peellandstraat 1 

 5262 GT Vught 
 
 
 

 
Aanmelding lidmaatschap 2020-2021 

Achternaam  

Voornaam  Voorletters  

Straatnaam  Huisnummer  

Plaatsnaam  Postcode  

Telefoonnummer  Mobiel nummer 1 

Mobiel nummer 2 

 

Geboortedatum  

Mailadressen (meerder ouders)  

 

Zie info op www.jnw-vught.nl.  

 
Ondergetekende/ouder/ beide ouders gaan ermee akkoord dat: 

1. mailadressen worden opgeslagen bij secretariaat JNW.  JA/NEE 
2. dat email gebruikt mag worden voor informatievoorziening voor JNW leden 

en bestuur. JA/NEE 

3. u email ontvangt van Natuurlijk Vught (JNW werkt samen met NMV Vught, 
Weidevogelstichting en stichting Vughts landschap). JA/NEE 

4. Specifieke zaken over gezondheid en allergie worden doorgegeven aan het 
bestuur. JA/NEE 

5. dat tijdens spelactiviteiten foto’s van uw kind worden gemaakt en op een 

besloten deel van de website van de JNW worden geplaatst. JA/NEE 
6. Onze algemene voorwaarden kunt u vinden in bijlage 1. 

 
Zou u  als ouder van uw zoon/dochter bij enkele activiteiten kunnen en willen 
helpen?                    JA/NEE*          * Doorstrepen wat niet van toepassing is. 

Zou u  als ouder van uw zoon/dochter willen deelnemen aan de activiteiten?  
                               JA/NEE*          * Doorstrepen wat niet van toepassing is. 

 
OUDER 1    Getekend te……………………………, op ………………………….. 2020 
 

 
OUDER 2    Getekend te……………………………, op ………………………….. 2020 

 
 
Handtekening ouder 1 ………………………… Handtekening ouder 2………………………… 

 
• Deze info is alleen beschikbaar voor het secretariaat. 

(secretariaat.jeugdnatuurwacht@gmail.com) 

http://www.jnw-vught.nl/


Jeugdnatuurwacht  

VUGHT 
DE KLEINE NATUUR 

Peellandstraat 1 

5262GT  Vught 
 
 

 
 

• Deze informatie is alleen beschikbaar voor de penningmeester 
 

 

De contributie is € 45,= inclusief alle meerkosten voor 
bepaalde activiteiten. De contributieperiode loopt van 

september 2020 tot en met juli 2021.  
 
De contributie dient binnen een week na aanmelding te worden overgemaakt op 

bankrekeningnummer IBAN. NL80 RABO 0155486802  t.n.v. Stichting Comité 
Jeugdnatuurwacht Vught of door toestemming te verlenen via 

onderstaande eenmalige machtiging. 
 
Getekend te……………………………, op ………………………….. 2020 

 
 

Handtekening………………………… 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

**************************************************************** 
Toestemming éénmalige machtiging incasso € 45 
 

Bank/girorekening…………………………………………………….. 
 

Ten name van:……………………………………………………….. 
 

Naam:……………………………………………………………………….. 
 
Handtekening…………………………………………………………… 

 
Mailadres voor correspondentie over financiën …………………………………………… 


