
Jubileum sv DOTO 70 jaar plaatjes spaaractie - in samenwerking met Plus Koelhuis Bergschenhoek 

Dit jaar bestaat onze vereniging 70 jaar! Om dit lustrum te vieren worden dit jaar tal van activiteiten 

georganiseerd. In samenwerking met Plus Koelhuis Bergschenhoek organiseert sv DOTO een unieke 

spaaractie. De droom van veel leden om als topper in een plakboek te komen kan nu werkelijkheid 

worden! Spaarplaatjes  van jezelf en alle andere sv DOTO leden zijn binnenkort verkrijgbaar bij Plus 

Koelhuis Bergschenhoek. Iedereen kan meedoen: van jong tot oud! Het bestuur ziet in deze actie een 

geweldige kans om samen met alle leden het lustrum te vieren, de vereniging extra te promoten en 

wil haar leden deze kans dus niet onthouden.  

De fotosessies vinden de komende weken plaats tijdens de trainingen op de lesdagen. Dit is de enige 

mogelijkheid om je foto te laten maken. 

Het is niet verplicht om deel te nemen aan deze plaatjesactie. Om van jouw foto zo’n fraai plaatje te 

maken voor het plakboek hebben we wel toestemming van jou of van je ouders/verzorgers nodig. 

Zonder toestemming kan jouw plaatje niet gedrukt worden en dat zou jammer zijn, dus laat deze 

kans niet voorbij gaan!  

Om op de lesdag en de fotosessie alles glad te laten verlopen, vragen we vooraf het toestemmings- 

formulier in te vullen en mee te nemen naar de fotosessie. (zie formulier onderaan)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JA, IK GEEF TOESTEMMING :  

om met de “Jubileum sv DOTO 70 jaar” plaatjes spaaractie de volgende gegevens te gebruiken: mijn 

naam/de naam van mijn kind en mijn/zijn/haar portretfoto, mijn/zijn/haar teamfoto, een sfeerfoto 

waarop ik/hij/zij herkenbaar op te zien ben/is.  

Naam (van mijn kind)  ……………………………………………………  

Groep:    …………………………………………………….  

(Indien jonger dan 16):  

Naam ouder/verzorger:  ……………………………………………………   

Handtekening:     …………………………………………………….  

Handtekening 2e ouder: …………………………………………………… (Is vereist bij gescheiden ouders)  

Neem dit formulier mee naar de fotosessie, zonder toestemming geen foto! 


