
   

 

Aanmeldingsformulier voor het LOS-lidmaatschap (voor kindervakanties)  
  
Naam organisatie: ………………………………………………………… 
 
Bezoekadres en nummer: ………………………………………………………… 
 
Postcode en Plaats: ………………………………………………………… 
 
Provincie: ………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………… 
 
Website: ………………………………………………………… 
 
Oprichtingsjaar: ………………………………………………………… 
 
Rechtspersoon: vereniging/stichting/ anderszins n.l.* ……………… 
 
Is uw organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?  ja/nee* 
Zo ja, datum en nummer: ………………………………………………………… 
 
IBAN nummer ………………………………………………………… 
 

Naam rekeninghouder ………………………………………………………… 
 
 
 
Hoofd contactpersoon: ………………………………………………………… 
 
Naam: ………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………… 
 
Postcode en Plaats: ………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………… 
 
        
Nieuwbrieven 
Wil je de digitale LOS nieuwsbrief ontvangen? Hierin vind je bijv. tips over fondsaanvragen en nieuws 
rondom de coronamaatregelen. 
 

Ja, ik wil de digitale LOS nieuwsbrief ontvangen (6x per jaar) 
 

Wil je de digitale Jantje Beton nieuwsbrief ontvangen? Hierin vind je bijv. speeltips en informatie over de 

projecten. 

 

  Ja, ik wil de digitale Jantje Beton nieuwsbrief ontvangen (6x per jaar).



   

 

 
 

Het standaard contributiebedrag van LOS is € 352,00. 

Voor verenigingen/stichtingen met geringe inkomsten, die dit bedrag niet kunnen betalen bestaat de 

mogelijkheid om een verzoek tot contributievermindering aan te vragen. Hiervoor zijn twee categorieën: 

Contributie klein = € 118,00 
Als uw vereniging/stichting voor dit bedrag in aanmerking wil komen, moet u aantonen dat het deelnemers 
aantal per jaar lager is dan 500 deelnemers (dit kan door het delen van een goedgekeurde jaarrekening). 
 
Contributie middel = € 234,00. 
Als uw vereniging/stichting voor dit bedrag in aanmerking wil komen, moet u aantonen dat het deelnemers 
aantal per jaar tussen de 500 en 1000 deelnemers zit (dit kan door het delen van een goedgekeurde 
jaarrekening). 
 
Contributie overig 
Voor organisaties met andere rechtsvormen dan stichtingen en verenigingen gelden andere tarieven dan 
hierboven staan. Neem contact met ons op voor meer informatie via info@steunpuntkindervakanties.nl of via 
030 – 2544880 (maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur). 
 
Waarom wilt u lid worden van de LOS, en hoe bent u in contact gekomen met LOS? 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
Datum ingang lidmaatschap (u betaalt altijd voor het gehele jaar): 
 
…………………………………………….. 
 
Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december. Opzegging van het lidmaatschap dient 
uitsluitend schriftelijk plaats te vinden voor 1 december van het komende verenigingsjaar. 
 
 
Handtekening directeur/bestuurder:   
 
…………………………   
 
Formulier s.v.p. retourneren aan: 
LOS 
Arthur van Schendelstraat 550 
3511 MH  UTRECHT 
e-mail: info@vereniginglos.nl 
 
WILT U BIJ DIT AANVRAAGFORMULIER MEEZENDEN: 
 
. EEN KOPIE VAN DE STATUTEN VAN UW ORGANISATIE  
. UITTREKSEL KAMER VAN KOOPHANDEL (niet ouder dan één jaar) 
anders kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen! 


