Hallo!
Leuk dat je je aanmeldt voor een club van de Gereformeerde JeugdCentrale! Wij hopen dat je het naar je zin zult
hebben! Vul het onderstaande strookje in en lever het snel in bij je leiding!
Alle clubavonden vinden plaats in De Kelder onder de Gereformeerde Kerk aan de Utrechtseweg 93 in Renkum.
Als je een keertje niet naar club kunt, is dat niet erg, maar wil je je dan wel even afmelden bij je leiding?! Dat kan
door te bellen, sms’en of een mail te sturen naar bovenstaand adres. De Kelder is te bereiken onder
telefoonnummer 0317-313671.
Contributie
De bijdrage voor jouw club bedraagt €35,- voor het hele seizoen. Wilt u meer overmaken, dat mag en kan
natuurlijk altijd. Graag zelfs! Word je na januari 2020 lid, dan betaal je €17,50. Graag de contributie overmaken
op IBAN NL90RABO0131883321 t.n.v. Geref. JeugdCentrale Renkum/Heelsum o.v.v. “contributie en je naam”.
Ben je lid van meerdere clubs? Voor de tweede (en meerdere clubs) betaal je €10 per jaar.
Activiteiten
Door het jaar heen organiseert de JC een aantal activiteiten, instuiven genoemd. Vaak is dit een spannend
bosspel, maar we gaan ook wel eens film kijken of sporten. Deelname aan de instuiven is gratis. Elk jaar is er ook
het JC-Kamp. Dit seizoen is dat van vrijdag 17 april t/m zondag 19 april. Hiervoor wordt een kleine bijdrage
gevraagd. Voor alle activiteiten geldt: let op de flyers, de website en facebook!
Website
Speciaal voor jou hebben wij een eigen website, www.indekelder.nl. Hier vind je allerlei informatie die voor jou
en je ouders bestemd is. Foto’s plaatsen we enkel in de besloten groep op Facebook of worden via de groepsapps
van de clubs gedeeld.
Wij wensen je heel veel plezier dit seizoen!
Het JC-Bestuur
Clubschema 2019-2020
Club
Jongensclub (groep 6/7/8)
Meidenclub (groep 6/7/8)
Jongens/Meiden (brug- + 2e klas)
De KunstKelder (8-14 jaar)
Jongens/Meiden (3e klas en hoger)

Dag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

Tijd
19.00-20.00u
19.00-20.00u
19.00-20.30u
19.00-20.30u
20.30u

Leiding
Jan en Bauke
Cornelia en Britt
Feije en Sanne
Esther en Michel
Jaap

Telefoon

✂......................................................................................................................................................
Aanmeldstrook strookje inleveren bij de leiding of bij Bram
streeflandweg 36 Renkum.
Naam:
Geboortedatum:
Straat:

Postcode en Plaats:

Telefoon:

E-mail:

E-mail ouders:

Datum aanmelding:

Handtekening ouders: (indien kind jonger dan 18 jaar)
…………………………………………………………………………
Ik ga er wel/niet mee akkoord dat er foto’s van mijn kind/mij worden gedeeld via de groepsapp van de club/de
besloten groep op Facebook.
Ik meld me aan voor de volgende club(s):
Meidenclub
J/M Brug - +
Jongensclub
2e klas
……………..
……………..
……………..

De KunstKelder

J/M 3e klas en hoger

……………..

……………..

