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De Jeugd van Tegenwoordig
Informatiebrief over de werkgroep ‘De Jeugd van Tegenwoordig’

Wat is het?
Coöperatie Biest-Houtakker heeft een werkgroep opgericht onder de naam ‘De Jeugd van Tegenwoordig’. Deze 
werkgroep heeft als doel om jongeren, die in de 1ste tot en met de 4de klas van het voortgezet onderwijs zitten, bij 
elkaar te brengen en samen met hen activiteiten te ondernemen. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Een keer in de twee weken wordt er op vrijdagavond van 19.30u tot 21.30u een activiteit georganiseerd voor 
jongeren uit de 1ste tot en met de 4de klas van het voortgezet onderwijs. Deze activiteiten worden gehouden in de 
Gemeynt, café Ome Toon of op locatie. De activiteiten worden door de jongeren zelf georganiseerd waarbij er dus 
zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid bij de jongeren zelf wordt gelegd. Vooraf in gezamenlijkheid is bedacht 
welke activiteiten men wil gaan doen, wanneer men deze wil gaan doen en wie deze gaan organiseren. Hiertoe 
wordt in het begin van het seizoen een planning gemaakt. 

Voor het organiseren van de activiteiten kunnen de jongeren natuurlijk hulp aan hun ouders vragen. Daarnaast zijn 
de werkgroepleden beschikbaar om de jongeren hierbij te ondersteunen. Op de vrijdagavond zal er altijd een 
werkgroeplid aanwezig zijn, daarnaast zijn de ouders van de jongeren een aantal maal per jaar aan de beurt om bij 
zo’n avond aanwezig te zijn ter extra ondersteuning. 

Jongeren kunnen tweemaal vrijblijvend deelnemen aan een activiteit om te ervaren of ‘De Jeugd van Tegenwoordig’ 
iets voor hen is.

Welke kosten zijn er aan verbonden?
De contributie bedraagt € 55,- voor het hele seizoen.

Hoe kan ik lid worden?
Aanmeldingen vinden schriftelijk plaats door inlevering van het aanmeldformulier. Daarbij is tevens de machtiging 
voor de inning van de contributie toegevoegd. U wordt verzocht deze machtiging uiterlijk 1 oktober in te leveren. 
Zowel het aanmeldformulier als de machtiging kunnen, volledig ingevuld, geretourneerd worden aan Marian van 
Dijk, penningmeester bij Coöperatie Biest-Houtakker. 
Het lidmaatschap alsmede de inning van de contributie wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd tot wederopzegging. 

Met vriendelijke groet,

Werkgroep ‘De Jeugd van Tegenwoordig’.
Jolande van Oort
Gitte van Oort
Vera de Graaf
Janine Kalmthout
Ilse Verhees



c o ö p e r a t i e  b i e s t - h o u t a k k e r

De Jeugd van Tegenwoordig
Aanmeldformulier & machtiging tot automatische incasso

Onderstaande jongere meldt zich aan voor ‘De Jeugd van Tegenwoordig’:
Naam jongere
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboorte datum
Telefoonnummer
Mobiel nummer ouder(s)
Mobiel nummer jongere
Emailadres ouder(s)
Emailadres jongere

De inning van de contributie vindt plaats door middel van automatische incasso. Deze methode van betalen kan 
alleen als u Coöperatie Biest-Houtakker vooraf machtigt om de contributie van uw betaalrekening af te schrijven.
Ter informatie,

 € 55,-contributie per seizoen
 Inleveren machtiging: voor 1 oktober
 Moment van afschrijving contributie: oktober 
 U kunt ten alle tijden de machtiging intrekken
 Automatisch incasso vindt jaarlijks in oktober plaats tot schriftelijke wederopzegging van het lidmaatschap 

bij Marian van Dijk, Biestsestraat 8a te Biest-Houtakker, penningmeester@biest-houtakker.eu

(uiterlijke inleverdatum 1 oktober)
Machtiging

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Coöperatie Biest-Houtakker t.b.v. 
werkgroep ‘De jeugd van Tegenwoordig’ om van zijn/haar ondergenoemde (giro)rekening bedragen af te schrijven
wegens de jaarlijkse contributie. 
IBAN
Naam en Voorletter(s)
Adres
Postcode en Woonplaats             
Voor akkoord Datum: Handtekening:

Het ingevulde aanmeldformulier en machtiging tot automatische incasso kunt u sturen naar de penningmeester van 
Coöperatie Biest-Houtakker: Marian van Dijk, Biestsestraat 8a te Biest-Houtakker of penningmeester@biest-
houtakker.eu


