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Beste animatoren,  
 
Hetzelfde speelplein, maar enkele nieuwe mensen….  
Johan Lemmens en Lisa De Clercq nemen vanaf heden de algemene leiding van het speelplein op zich.  
Voor vragen kan je dus vanaf nu bij hen terecht!  
 
Wij zijn dan ook volop bezig met de zomer voor te bereiden!  
En hierbij hebben we JOU natuurlijk nodig!  
Via deze brief kan je je definitief inschrijven om deze zomer opnieuw op het speelplein te staan.  
Wens je geen speelplein meer te geven? Laat het ons dan ook weten via despeelvogelgent@gmail.com dan 
kunnen we jou uitschrijven.  
 
Wanneer is het speelplein open?  
Week 1: 1 t.e.m. 5 juli  
Week 2: 8 t.e.m. 12 juli  
Week 3: 15 t.e.m. 19 juli  
Week 4: 5 t.e.m 9 augustus  
Week 5: 12 t.e.m. 16 augustus 
Week 6: 19 t.e.m. 23 augustus  
 
Belangrijke data om nu al vrij te houden:  
Vrijdag 23 augustus vanaf 14U afsluit moment voor ouders op het speelplein.  
Vrijdag 23 augustus vanaf 18U Bedankings BBQ voor ALLE animatoren die deze zomer op het speelplein 
hebben gestaan.  

Wat moet ik nu doen? 
Schrijf de data van hierboven in je agenda en laat ons zo snel mogelijk weten wanneer jij speelplein wil en 
kan geven. Dit doe je door het inschrijvingsformulier dat je bij deze brief vindt in te vullen en terug te 
bezorgen, op vrijdag 31 mei 2019 ten laatste. Dit kan: 

- via mail: despeelvogelgent@gmail.com 
- via de post: Lisa De Clercq  - Smalleheerweg 8 – 9041 Oostakker 

 
Nadien wordt de planning gemaakt die je zo snel mogelijk zal ontvangen.  
De effectieve leiding van jouw week/weken neemt dan contact met je op om alle praktische zaken voor te 
bereiden.  
 
Binnenkort kan de meest fantastische periode van het jaar weer beginnen! Samen met jullie gaan we er 
topzomer van maken! 
 
Voor de zomer 2019 tellen volgende vergoedingen: hulpanimator €20/dag animator €30 met attest €35 en 
als hoofdanimator €45/dag.  
 
Vele groetjes,  
 
Lisa en Johan. 
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Inschrijvingsformulier 
1) Persoonlijke gegevens 

	
Naam: ................................................................................................................................................................. 

Voornaam: ......................................................................................................................................................... 

Straat: ...............................................................................................................  Nummer: .............................. 

Postcode: ...............................  Plaats: ............................................................................................................... 

Geboortedatum: .........  /  .........  /  .............. 

Telefoonnummer: ........................................ 

GSM-nummer: .............................................. 

Noodnummer: .............................................. (van iemand die we kunnen bereiken als er met jou iets is) 

e-mailadres: ....................................................................................................................................................... 

Rekening nummer:  BE……………………………………………………………………………………………………….. 

2) Inschrijving voor bepaalde speelpleinweken en / of –dagen 
 
Ik schrijf mij in als: (zet een kruisje) 
 
 Hulpanimator  
 Animator 
 Hoofdanimator 
 
Ik heb: (zet een kruisje en vul aan) 
 
  wel een brevet van animator of hoofdanimator in het jeugdwerk 

 mijn brevetnummer is: .................................................................................................................. 
  geen brevet 
 Ik volg een opleiding/ik heb een diploma nl: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

è Voeg een kopie van je brevet toe aan dit inschrijvingsformulier. 
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Hieronder kan je aanduiden wanneer je speelplein wil geven. Duid liefst zoveel mogelijk VOLLEDIGE 
weken aan. Zo kunnen we een duidelijke weekplanning maken van wie komt en wie niet.  
Houd er rekening mee dat wij er vanuit gaan dat je effectief aanwezig zal 
zijn op de dagen die je hieronder aanduidt! 

 
 
 
 
 
 
Ik schrijf mij in voor volgende weken en/of –dagen: (zet een kruisje onder de dagen waarop je komt) 
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  
Week 1 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 
      
Week 2 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 
    gesloten  
Week 3 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 
      
Week 4 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 
      
Week 5 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 
    gesloten  
Week 6 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 
      
 
Ik kom naar de bedankingsBBQ op 23/8  
 

3) Stage 
Als je een cursus animator of hoofdanimator in het jeugdwerk volgde, kan je op ons speelplein stage lopen.  
 
Informatie over stage: (zet een kruisje en vul aan) 
 
  Ik wil graag stage doen als animator  

 tijdens de weken: .......................................................................................................................... 
  Ik wil graag stage doen als hoofdanimator  

 tijdens de weken: .......................................................................................................................... 
  Ik wil dit jaar geen stage doen. 
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4) T-shirt en trui 
	
T-shirt bestellen (zet een kruisje en vul aan) 
 
  Ik bestel een gratis t-shirt. 

 Mijn maat is: ..................... 
 

  Ik heb reeds een T-shirt. 
 

 Ik bestel een gratis trui.  
Mijn maat is: ..................... 

 Ik heb reeds een trui. 
 

	


