
Stichting Kindercircus Okidoki p/a  Rozenstraat 16 7943 AK Meppel 

Tel: 06-18756641        Email: circus.okidoki@gmail.com 

www.kindercircusokidoki.nl 

Bank:  NL93 ABNA 0541 5396 04  KvK:  04058504 

 

Aanmeldingsformulier 
Deelname aan een circusclub/groep bij Stichting kindercircus Okidoki. 

Naam kind     : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Geboortedatum    : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Straatnaam en huisnummer   : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Postcode en plaatsnaam   : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Telefoonnummer(s)    : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

E-mailadres ouder/verzorger   : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Beroep ouders/verzorgers   : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

IBAN Bankrekeningnummer   : NL  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Tenaamstelling bankrekeningnummer  : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan stichting Kindercircus 

Okidoki om de gegevens op dit formulier op te nemen en te verwerken in haar 

administratie. 

Verder geeft u toestemming aan Stichting Kindercircus Okidoki doorlopende incasso-

opdrachten te laten sturen naar uw bank om het bedrag van de hieronder gekozen 

circusgroep(en) van uw rekening af te schrijven. 

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. 

Verder gaat u bij ondertekening akkoord met de privacyverklaring en het privacybeleid 

van Stichting Kindercircus Okidoki zoals omschreven op 

https://www.kindercircusokidoki.nl/privacyverklaring. 

Bijdrage van de circusgroep(en) per kwartaal: (aankruisen wat van toepassing is) 

O Circusgroep     : € 50,00 O    Luchtwerkgroep        :   € 60,00 

O Jongerengroep   : € 60,00 O    Voorstellingsgroep*   :   € 20,00 

* Deze groep kan alleen afgenomen worden i.c.m. een andere groep uit linker kolom. 
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Stichting Kindercircus Okidoki p/a  Rozenstraat 16 7943 AK Meppel 

Tel: 06-18756641        Email: circus.okidoki@gmail.com 

www.kindercircusokidoki.nl 

Bank:  NL93 ABNA 0541 5396 04  KvK:  04058504 

Ik besef dat bij uitvoeringen, lessen en andere activiteiten foto’s en filmopnames gemaakt 

kunnen worden door Stichting Kindercircus Okidoki. Deze beelden kunnen worden 

gedeeld op sociale media, offline media en op onze website voor promotiedoeleinden.  

Selecteer alstublieft een van de opties: 

O Ik geef hiervoor WEL mijn toestemming 

O Ik geef hiervoor NIET mijn toestemming 

 

Wanneer uw kind voor een les verhinderd is wilt u dit dan doorgeven aan een van onze 

docenten: 

Marie Tiggelman Yentl Hijmans 
tiggel58@gmail.com circus.okidoki@gmail.com 
06-18756641  

 

Opzeggen kan schriftelijk of via een e-mail voor het einde van het lopende kwartaal. 

Dit formulier kunt u op de eerstvolgende les inleveren bij Marie of Yentl. 

Gelezen en akkoord bevonden. 

 

Naam ouder/verzorger : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Datum    : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Handtekening   : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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