
Kom jij ook op ons feestje?
maandag 18 juli t/m donderdag 21 juli 2022

Middels deze inschrijving geeft u toestemming voor het maken van foto’s tijdens

Spijkerstad 2022 en het delen hiervan op de website en social media van Jongerenwerk.

Verder geeft u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens voor

Spijkerstad 2022. U gaat akkoord met de privacy verklaring van Skûle Welzijn te vinden

op hIps://deskule.nl/beleid-en-anbi-gegevens. 



 
Bij het op- en afbouwen, de catering, creatieve

activiteiten en begeleiden van groepen hebben wij
uw hulp nodig!

Doet uw kind mee? 
Dan vragen wij om een  op-of afbouwdag en een

uitvoerende dag vrijwilliger te zijn, hierdoor maakt
uw kind meer kans om mee te mogen doen.

Bent u vrijwilliger voor alle dagen (inclusief op-en
afbreekdag)?

Dan is uw kind altijd ingeloot.
Hoe meer vrijwilligers hoe meer kinderen mee

kunnen doen. Dus geef u snel op! Zodat we net als
voorgaande jaren niet hoeven te loten!

Scan de QR code of ga naar
www.jongerenwerkharlingen.nl/spijkerstad

Bij een groot aantal

aanmeldingen of bij een

lage opkomst van

vrijwilligers wordt er

voor de deelname

geloot.

 

Op dinsdag 26 april 

 vindt de loting plaats.

U wordt op die dag

tussen 

 9:00 en 17:00 uur

gebeld of ontvangt een

email met de uitslag.

De kosten zijn 25 euro per

kind, inclusief eten endrinken.
Dit kunt u voldoen op
woensdag 22 juni: 

tussen 15:00 / 17:00 uur en tussen 19:30 / 21:00 uur  Kunt u niet  komen?

Neem dan contact op voor

een ander moment.
Zonder betaling is de

plaatsing niet definitief  en

wordt deze geannuleerd. 

Ellen Uivel 
 061 27 438 22 

e.uivel@harlingen.nl

? 
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