
 

    

 
 

   ANBI RISN  856164719 

Aanmeldformulier Roefeldag 2019 
Achternaam  
Voornaam  
  
Plaats  
Email ouder/verzorger  
Telefoonnummer 
ouder/verzorger 

 

 Jongen/meisje 
Geboortedatum  
School  
Klas  
Kind mag op de foto  0 ja    0 nee 
Handtekening 
ouder/verzorger 
 

 

 
Door ondertekening ga ik akkoord met deelname van mijn kind aan de 
Roefeldag.  
Deelname geschiedt op eigen risico. 

Lever dit formulier in bij de begeleider van het groepje. Via het ingevuld 
bovenstaand mailadres krijgt u voor de Roefeldag de verdere informatie.  
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WIL JIJ OOK ROEFELEN? 
Lees hier wat je moet doen om je aan te melden. 
 

1. Maak een groep van maximaal 6 kinderen en zoek een volwassen begeleider (bijvoorbeeld één van je ouders of een 
broer of zus die ouder is dan 18 jaar).  
 

2. Vul alle gegevens op je aanmeldingsformulier in en zorg dat één van je ouders  
- een handtekening op het formulier plaatst  
- het vinkje aankruist over het wel of niet akkoord geven voor het maken van foto’s 
- een email adres invult 
NB: Om privacy te garanderen, kunnen eventuele geheime gegevens (bv telefoonnummer) rechtstreeks gemaild 
worden naar scholen@roefeldag-duiven.nl  De privacy gevoelige gegevens hoeven dan niet op aanmeldformulier. 
 

3. Is alles ingevuld en ondertekend? Lever je formulier in bij de begeleider. 
 

4. De begeleider meldt de groep uiterlijk 5 april voor 12.00 uur aan via de website www.roefeldag-duiven.nl 
Aanmelden via deze knop: 

 
 

5. De begeleider ontvangt na aanmelding het Roefelnummer en een bevestiging per mail, bewaar deze mail goed! 
 

6. Een week voor de Roefeldag ontvang je via het opgegeven emailadres een brief. Hierin staat hoe laat voor jou de 
Roefeldag begint. De begeleider ontvangt een week voor de Roefeldag per e-mail een brief met alle informatie over 
jouw groep. 
 

7. Op de Roefeldag hoor je bij aanmelding welke Roefelplaatsen je gaat bezoeken. 
 

LET OP!  Zonder handtekening/toestemming van één van je ouders of verzorgers kun je niet mee roefelen!  
 
Een Roefelgroep bestaat uit maximaal 6 kinderen en een begeleider.  
Bestaat jouw groep uit minder dan 6 kinderen?  Houd er dan rekening mee dat kleinere groepen door de organisatie 
zullen worden samengevoegd of opgesplitst.  
 
Jezelf aanmelden, zonder begeleider, is ook mogelijk. We proberen je dan bij een groepje te voegen en brengen je in 
contact met de begeleider van deze groep.  
 
Heb je nog vragen? Kijk dan op onze website www.roefeldag-duiven.nl of in de Roefelkrant. 
Staat je antwoord er niet bij? Mail naar scholen@roefeldag-duiven.nl 

mailto:scholen@roefeldag-duiven.nl
http://www.roefeldag-duiven.nl/
http://www.roefeldag-duiven.nl/
mailto:scholen@roefeldag-duiven.nl

	Aanmeldformulier Roefeldag 13022019
	Instructie aanmelden Roefeldag 13022019

