
GELD
VOOR MIJN SPEELIDEE

Stuur dit formulier per mail naar: 
kids@jantjebeton.nl

Liever per post? Dat kan ook:
Jantje Beton Speelidee

Arthur van Schendelstraat 550 
3511 MH Utrecht

ATTENTIE! 
Sla dit formulier eerst op 
voordat je het invult. Zo 
gaat er niets verloren. 

Hartstikke belangrijk dus. 



  Naam 

  Leeftijd

  Adres

  Postcode

  Plaats

Telefoonnummer waarop je na school te bereiken bent

E-mail

2.

  Naam 

  Leeftijd

  Adres

  Postcode

  Plaats

Telefoonnummer waarop je na school te bereiken bent

E-mail

3.

  Naam 

  Leeftijd

  Adres

  Postcode

  Plaats

Telefoonnummer waarop je na school te bereiken bent

E-mail

1.

WIE HEEFT HET PLAN BEDACHT?
Vul hier de namen in van minstens drie kinderen tussen de 7 en 12 jaar die het idee hebben bedacht.
Jantje Beton kan al deze kinderen bellen als hij meer wil weten over het plan.



• Dit kan een van je ouders zijn of iemand van een organisatie waar je lid van bent.
• Deze persoon moet in ieder geval ouder zijn dan 21 jaar.
• Voeg een kopie van het identiteitsbewijs van deze persoon toe.

 jeugdclub/organisatie

ouder

anders, namelijk:

Naam van de jeugdclub
(indien van toepassing) 

Ouder van:
(indien van toepassing
naam van kind invullen) 

Naam contactpersoon 

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer (overdag)

Mobiel

E-mail

Website

Rekeningnummer

WIE ZORGT ER VOOR HET GELD?

Wat willen jullie gaan doen?
Schrijf hier jullie buitenspeelplan op.

DE BUITENSPEELACTIVITEIT



Hoeveel kinderen kunnen er meedoen?

Aantal kinderen 

Waar wil je dat gaan doen?

Naam van de plek

LET OP
Soms moet je toestemming (een vergunning) hebben van de gemeente om iets te mogen doen. Vraag dit na bij de gemeente.

Wanneer en hoe laat willen jullie deze activiteit graag uitvoeren?

Datum

Tijdstip  van                 tot  uur

De organisatoren gaan akkoord met de spelregels van Jantje Beton. Ze zullen erop toezien dat het 
bovengenoemde voorstel volgens plan wordt uitgevoerd.

De begeleider gaat akkoord met het bovengenoemde voorstel en is verantwoordelijk voor de juiste besteding 
van het aangevraagde budget en financiële afrekening hiervan.

Handtekening begeleider: 

Plaats

Datum

ONDERTEKENEN

Wat heb je nodig en hoeveel geld denk je dat dat kost?

Korte omschrijving bijvoorbeeld materiaal etc.    Bedrag

GELD

€

€

€

+
              Totaal

Heb je al andere sponsors (supermarkt, bakker etc.) gevraagd?      Ja       Nee

Zo ja, wie? En wat hebben zij gegeven?
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