
 

Het Jeugdwerk is onderdeel van Stichting Jong Nederland Asten: www.jnasten.nl 

 
Aanmeldformulier Z omerkamp Zeilberg - 24 t/m 31 juli 2021 

Naam lid 
Adres 

Postcode + Plaats 

Telefoonnummer  

E-mailadres 

Geboortedatum 

Huisarts 

Zorgverzekeraar + nr 

Jeugdwerkgroep 
 

Meldt zich aan om mee op zomerkamp te gaan met het jeugdwerk van Jong Nederland Asten naar Zeilberg van 24 t/m 31 juli 2021. 

De kosten voor het kamp zijn €105 voor leden van Jong Nederland (ook van de muziekvereniging) en €125 voor niet-leden.  

Middels onderstaande eenmalige machtiging wordt dit bedrag afgeschreven per 15 juli 2021. 

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal 
Met ondertekening geeft u toestemming om beeldmateriaal van uw kind te gebruiken voor (aanvinken wat van toepassing is): 

□ PR  □ Website JNA  □ Social media   

□ Ik geef geen toestemming 

  

Eenmalige machtiging SEPA 
Naam incassant :  Stichting Jong Nederland Asten  

Adres incassant :  Olievlas 19 

Postcode incassant :  5721 PN 

Woonplaats incassant  :  Asten  

Incassant ID :  NL26ZZZ410873490000  

Kenmerk machtiging :  Zomerkamp 2021 Zeilberg 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

1. Stichting Jong Nederland Asten om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven in verband met kampgeld, te weten €105 voor leden en €125 voor niet-leden. 

2.  Uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van stichting Jong Nederland Asten. 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.  

Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

 

Naam rekeninghouder 
 

Adres 

Postcode  

Woonplaats 

Rekeningnummer (IBAN) 

Plaats en datum   

Handtekening 

 

 

Gelieve dit formulier in te leveren bij de leiding van de desbetreffende groep inclusief het machtigingsformulier (ook voor leden met een 

doorlopende machtiging). Kopie zorgverzekeringspas en kopie legitimatiebewijs vragen wij in verband met de AVG niet meer. 

* Indien u in aanmerking wilt komen voor een kampherinnering dient u dit formulier uiterlijk  21 juni a.s. ingeleverd te hebben. 

 

 


