Aanmeldformulier Verenigingen/
Sportinstructeurs en creatieve,
muzikale of leerzame workshop-begeleiders

Promoot je sport, je vereniging/bedrijf
of je hobby/passie via Kidshonk Zuid
Help Kidshonk Zuid met het organiseren van sportieve, creatieve, muzikale of leuke
leerzame activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Breng kinderen in beweging, maak ze creatief of muzikaal en laat ze kennis maken
met jouw sport of hobby/passie.
Help Kidshonk Zuid om kinderen te verbinden in Bovenkarspel Zuid. En via de
kinderen, wil Kidshonk Zuid ook graag hun ouders en de hele buurt verbinden en zo
de wijk Bovenkarspel Zuid (Princenhof en Plan Zuid) een positieve impuls geven.
In ruil voor het verzorgen van een activiteit noemt Kidshonk Zuid mij/mijn
vereniging/mijn bedrijf in al haar communicatiemiddelen: website, Facebook,
posters verspreid in de buurt, nieuwsbrieven verspreid door de scholen (Gideon,
De Molenwiek, ’t Vierspan- De Wendel) en soms lokale dag- of weekbladen.
Als ik vaker in het jaar iets organiseer voor Kidshonk Zuid dan wordt ik permanent
als sponsor genoemd op de Kidshonk Zuid website.
Zie voor meer detailinfo de achterzijde

Als ik een activiteit begeleid,
bepaal ik zelf:
√ Voor welke leeftijdsgroep(en) ik de
activiteit wil verzorgen. De totale Kidshonk
Zuid doelgroep is: kinderen van 4 t/m 12 jaar

√ Voor hoeveel kinderen ik de
activiteit wil houden. Afhankelijk van de
activiteit is het van belang een maximum aan te
geven. Om een aantal voorbeelden te geven:
onze grootste groep is Apenkooien in de Helt (35
kinderen), voor Yoga in de gymzaal van de
Molenwiek gold een maximum van 17 kinderen en
voor creatieve activiteiten hanteren we het
maximum van 24 kinderen.

√ Hoe lang de activiteit duurt. Standaard
verzamelen we vanaf 15.15 uur in ons Kidshonk
lokaal. Activiteiten in ons Kidshonk lokaal starten
officieel 15.30. Sportieve activiteiten in de Helt of in
de gymzaal van de Molenwiek starten rond 15.45.
Standaard worden de kinderen om 17.00 uur weer
opgehaald door hun ouders.

√ Hoe er over mijn activiteit wordt
gecommuniceerd door Kidshonk Zuid.
Voordat de activiteitenmiddag op de Kidshonk Zuid
website wordt gezet vindt er afstemming plaats hoe
de activiteit er uit zal zien en hoe hierover zal
worden gecommuniceerd.

Ja, ik wil een activiteit begeleiden voor
Kidshonk Zuid, namelijk
Activiteit: _________________________
_________________________________
Mijn Naam

_______________________

Naam Vereniging/bedrijf_____________
_________________________________
Mobiel Tel. ________________________
e-mailadres________________________
Voorkeursdag Dinsdag – donderdag*
Andere dag: _______________________
Voorkeursmaand**__________________
* Doorstrepen wat niet van toepassing is
** Indien van toepassing. Kidshonk Zuid organiseert
activiteiten gedurende het schooljaar en niet in de
vakanties. We hebben overleg over de planning.

Geef dit formulier terug aan een van de
Kidshonk Zuid vrijwilligers. Of scan het in
en mail naar info@kidshonkzuid.nl. Of tot ziens.
z.o.z

Doel Kidshonk Zuid
Kidshonk Zuid is een initiatief om kinderen te verbinden in Bovenkarspel Zuid.
We doen dit door naschoolse sportieve, creatieve of leuke leerzame activiteiten te organiseren voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het is ontzettend leuk voor kinderen om wekelijks kennis te maken met
nieuwe activiteiten en samen te spelen, samen te leren of samen te bewegen.
Maar we willen ook op deze manier de wijk Bovenkarspel Zuid (Princenhof en Plan Zuid) een
positieve impuls geven. Via de kinderen, willen we ook graag hun ouders en de buurt verbinden. We
willen van Bovenkarspel Zuid een betrokken wijk maken met leuke faciliteiten voor kinderen.
Kidshonk Zuid activiteiten
De activiteitenmiddagen zijn kosteloos voor de kinderen , zodat echt ieder kind de kans krijgt om te
komen, om kennis te maken met andere kinderen en kennis te maken met de leuke activiteiten.
Kidshonk Zuid werkt met vrijwilligers.
Voor de activiteiten hebben we naast de vrijwilligers, die de kinderen een thuisgevoel geven, ook
mensen en verenigingen/bedrijven nodig, die activiteiten kunnen organiseren/verzorgen.
We gebruiken het “sociaal kapitaal” van de buurt (mensen die iets goed kunnen en een passie hebben
voor iets, wat leuk is voor de kinderen.).
En graag willen we sportverenigingen, overige verenigingen/ bedrijven uit de buurt uitnodigen om te
laten zien waarom hun sport, club/vereniging/bedrijf of hobby/passie zo leuk is.
Communicatie
De activiteitenmiddagen staan op de Kidshonk Zuid website. Ouders schrijven hun kinderen in voor de
activiteit via de website of oudere kinderen kunnen het zelf. Op onze Facebookpagina communiceren
we zowel vooraf als achteraf over de activiteit.
De activiteitenmiddagen worden maandelijks gecommuniceerd door de scholen (De Gideon, De
Molenwiek en ’t Vierspan- De Wendel, via nieuwsbrief, ouderportaal, etc. Op de scholen en in de buurt
hangen ook onze posters.
Soms communiceert Kidshonk Zuid via lokale week en dagbladen.
Wanneer
De activiteitenmiddagen vinden wekelijks plaats op de dinsdag of de donderdagmiddag van +/- 15.30
tot 17.00. We zijn aan het inventariseren of we incidenteel ook een andere middag open kunnen.
Waar
Creatieve en leuke leerzame activiteiten vinden plaats in ons Kidshonk Zuid lokaal, een lokaal van
Basisschool ’t Vierspan- De Wendel.
Sportieve activiteiten vinden plaats in gymzaal de Helt.
Activiteiten zoals dansen en yoga of bijvoorbeeld toneel vinden plaats in de gymzaal van de
dependance van de Basisschool de Molenwiek.
Sponsoring
Als je vaker in het jaar iets wilt organiseren voor Kidshonk Zuid dan kun je Sponsor zijn en kun je
standaard genoemd worden op de Kidshonk Zuid website als Sponsor. Zie de Voorwaarden Sponsoren
(blad 2 van Aanmeldformulier Sponsoren) op de website en kijk wat voor sponsor je kunt en wilt zijn.
Kidshonk Zuid heeft verschillende sponsorpakketten.

Hartelijk bedankt voor het invullen van het formulier en het geven van een activiteit.
Je kunt het formulier geven aan een van de Kidshonk Zuid vrijwilligers. Of scan het in
en mail naar info@kidshonkzuid.nl . Natuurlijk mag je het ook langsbrengen, dan kun
je direct ons Kidshonk Zuid lokaal zien. Zie onze activiteiten op onze website
https://kidshonkzuid.nl/, dan weet je wanneer we er zijn.

