
  Wijchen, december 2019 

 

Gratis gezinsuitje, doe mee! 

 

Wie zijn wij: Stichting Family Surprise is opgericht door een kleine groep Wijchense ondernemers die naast 

ondernemen ook graag sociaal maatschappelijk van betekenis wil zijn. 

 

Wat doen wij: wij bieden in de decembermaand een gezinsactiviteit aan voor het hele gezin. Geselecteerde 

deelnemers doen volledig kosteloos mee. Wij verwachten geen tegenprestatie. 

 

Op wie zijn wij gericht: wij richten ons op gezinnen met opgroeiende kinderen die woonachtig zijn in de Gemeente 

Wijchen. Voor deze gezinnen moet op dit moment gelden dat het te lastig is om een gezellige gezinsactiviteit te 

bekostigen. 

 

Wat verwachten wij van u: u schrijft zich in via deze brief met aanmeldformulier.  

Het aanmeldformulier vult u volledig in. Dit stuurt u vóór vrijdag 3 januari 2020 aan ons. Dat kan per e-mail, dan 

moet u een ingevuld formulier inscannen. U kunt het inschrijfformulier ook per post retour zenden:  

Stichting Family Surprise 

Zomertaling 131-16 

6601 DW Wijchen 

 

Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens: wij gebruiken uw ingevulde gegevens alleen om met u in contact te 

komen voor de gezinsactiviteit of om toegangskaartjes op uw adres te bezorgen. Uw persoonsgegevens worden niet 

met derden gedeeld of voor andere doeleinden gebruikt. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt 

noodzakelijk is voor deze actie. 

 

Heeft u nog vragen? Wilt u ons nog wat vragen, e-mail ons gerust op e-mailadres: info@familysurprise.nl 

 

Hartelijke groet en alvast gezellige feestdagen toegewenst! 

Team Stichting Family Surprise, 

Harold Hendriks, Jos Kersten, Patrick Sewalt, Roland Visser en Patricia van Woezik. 

 

 

mailto:info@familysurprise.nl


  Wijchen, december 2019 
Vul onderstaande velden s.v.p. zo volledig mogelijk in. Bij zeer grote belangstelling zou het kunnen gebeuren dat u niet 

geselecteerd wordt. Hierover ontvangt u dan een bericht. 

Naam familie: 

Straat: 

Huisnummer:   Toevoeging: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Mijn gezin bestaat uit …….. personen (vul aantal in). Hiervan gaan de volgende personen mee naar het stadion: 

Let op, alleen namen invullen van personen die mee willen naar het stadion, waarvan tenminste 1 meerderjarige 

begeleider. 

Naam ouder/verzorger: 

Naam ouder/verzorger: 

Naam kind:     leeftijd: 

Naam kind:     leeftijd: 

Naam kind:     leeftijd: 

Naam kind:     leeftijd: 

Naam kind:     leeftijd: 

Naam kind:     leeftijd: 

 Vrijdag 24 januari 2020 om 20.00 uur Keuken Kampioen Divisie Goffertstadion  

Gratis toegang en vervoer naar het stadion! 

 

N.E.C. Jong Ajax 

Ruimte voor uw opmerking: 


