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Zondag 
18 september 2022 
 
13 tot 18 jaar 
 
Kosten: €75 
 
Vertrek 9:00, terug 
ongeveer 18:00 
 
De Voltage Tilburg 
(devoltage.nl)

BUD   FUN! 
Dagje uit voor 13 tot 18 jarige leden - Schrijf je nu in!

De afgelopen jaren hebben onze 13- tot 18-jarigen een beetje 
achter het net gevist. Maar we heten niet voor niets FUN & Fit. En 
daarom organiseren we dit jaar een leuk uitje voor de tieners in 
onze vereniging.


Op zondag 18 september gaan we naar Voltage in Tilburg. 

Dit is een gigantisch indoor park waar we samen allerlei te gekke 
activiteiten gaan doen. Het zou SUPER zijn als je meegaat.


Vul snel het formulier in en lever die in bij je trainer!


Met sportieve groet


De activiteitencommissie
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Inschrijving verplicht tot betaling. Mocht uw kind toch niet mee kunnen, dan kunnen wij helaas niet restitueren. De betaling zal worden 
uitgevoerd met behulp van automatische incasso van het rekeningnummer waarvan ook de contributie wordt betaald. De incasso van 
€75 zal rond 1 augustus 2022 plaatsvinden. Wij zijn nog bezig met sponsoring en een subsidie-aanvraag. Mochten we hierdoor geld 
terugkrijgen, dan ontvang je van ons een deel van het inschrijfgeld terug.


Let op: Formulier volledig ingevuld inleveren vóór 16 juli 2022. 

INSCHRIJFFORMULIER VOLTAGE

Achternaam lid

Voornaam lid

Adres

Postcode / Plaats

Telefoonnummer

Medicijngebruik      Ja /        Nee (Kruis aan wat van toepassing is)

Bijzonderheden

Ik geef toestemming voor het maken 
van foto en video materiaal ter 
promotie van Fun & Fit en historisch 
archief

     Ja /       Nee (Kruis aan wat van toepassing is)

Ik wil als ouder/verzorger rijden      Ja /       Nee (Kruis aan wat van toepassing is)

Datum

Naam ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

Ja, ik wil graag mee met ons dagje uit!! 

Vul onderstaande gegevens in en lever dit formulier zo snel mogelijk in bij 
je trainer. Doe dat VOOR 16 JULI!!


Check alvast de website van de Voltage (devoltage.nl) voor de te gekke activiteiten en kruis 
hieronder je voorkeur aan (drie onderdelen doen we sowieso, we mogen nog twee extra 
activiteiten doen - meeste stemmen gelden). Lunch en diner zijn inbegrepen! Meer informatie 
volgt na inschrijving. Mogelijk moeten we nog een beroep doen op een vrijwilliger die wil rijden. 
Mocht je als ouder/verzorger dit willen doen, geef dat dan aan op dit formulier. Wij nemen dan 
contact op.

Karten 
X

Laser 
Game X

Escape 
Room X

Footpool 

Farmers 
Fight

Bungee 
Run

Sumo 
Worstelen

Bungee 
Soccer

Arrow-
Shooter

Rodeo-
stier

Ik wil het liefste 
nog doen… 
(kruis 2 extra 
opties aan)


