Natuurclub voor kinderen
Buiten spelen is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. In contact komen met de natuur is
voorbehouden aan vakanties en weekenduitstapjes naar bos of stand. Maar kinderen genieten nog
steeds volop als ze buiten zijn, ontdekkingen doen, speuren, spetter en, bouwen en genieten. Maar in
je eentje naar buiten gaan, dat doe je niet zo snel. Daarom deze natuurclub voor kinderen.
Bij de natuurclub draait het vooral om buiten spelen en buiten zijn. Elke week zoeken we een leuke
speelplek waar de kinderen zelf de ruimte krijgen voor vrij spel. Daarnaast bieden we de kinderen
spelenderwijs weetjes en zoekspelletjes om de natuur te ontdekken.
Voor wie

Voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar

Wanneer

Elke woensdagmiddag (behalve tijdens de schoolvakanties)

Tijdstip

Van 14.00 tot 16.30 uur

Locatie:

Vanuit educatief centrum Kinderboerderij, locatie Natuurlijk heel leuk,
Wijkse Moestuin en diverse speelplekken in Wijk bij Duurstede

Contributie

Een jaarabonnement bedraagt € 165,- per kind per jaar. Voor kinderen en
jongeren tot 18 jaar U betaalt vooraf:
1 termijn
: € 165,2 termijnen
: € 82,50
4 termijnen
: € 41,25
10 termijnen : € 16,50

Extra ’s binnen het
lidmaatschap

Deelname aan de natuurclub biedt gratis lidmaatschap per kind bij
Vereniging Natuur en Milieu, De kinderboerderij en een 10-strippenkaart
bij de De Wijkse Moestuin.

Automatische incasso
en inning

Voor 2020 geldt het volge nde: De kosten voor deelname aan de
natuurclub wordt betaald door middel van automatische incasso.
Hiervoor machtigt de deelnemer Natuurlijk heel leuk voor het eerste jaar
voor het bedrag van de verschuldigde deelnamebijdrage. Automatische
incasso wordt naar keuze van de deelnemer, aangeboden voor 1, 2, 4 of
10 termijnen. Het bedrag wordt evenredig over de periodes verdeeld.

Niet betalen contributie

Indien Natuurlijk heel leuk de deelnamebijdrage niet kan incasseren,
omdat er onvoldoende saldo op de rekening staat, worden extra

administratiekosten (€ 20,- ) in rekening gebracht voor het versturen van
een nota.
Proeftijd / begin
deelname

Geïnteresseerde kinderen en jongeren kunnen 4x gratis deelnemen
voordat definitief de keuze gemaakt wordt om deel te nemen aan de
natuurclub. De deelname kan elke maand ingaan. Wanneer besloten
wordt om geen lid te worden, zullen er geen kosten worden
doorberekend. Wanneer besloten wordt om wel deel te nemen aan de
natuurclub, dan gaat de deelname van start vanaf de datum van de eerste
proefdeelname en is de inschrijving officieel.

Minimabeleid
gemeente Wijk bij
Duurstede

Kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen gebruik maken
van een speciale regeling van de gemeente waarmee een
tegemoetkoming van € 150,- mogelijk is voor de deelname aan de
natuurclub. Meer informatie via gemeente Wijk bij Duurstede.

Aanmelden

Mail naar info@natuurlijkheelleuk.nl
We nemen dan contact op en maken een afspraak voor een eerste
introductie.

