
 
 
 
 
 
 
 
 

de bewoners van 
Het Hefkwartier 

 
ROTTERDAM, juni 2021 

 
 
Betreft: Inschrijving voor de buurtvereniging  
 
Beste buurtgenoot/buurtgenoten, 
 
Bij de reeds bestaande huishoudens is een ruime meerderheid lid geworden van de verenging! Ook jij kunt 
lid worden. 
 
Wat doen we? 
We hebben al diverse activiteiten georganiseerd. Op zaterdag 3 april 2021 hadden we het Paasevent en op 
dinsdag 27 april hebben we Koningsdag gevierd. Voor de zomermaanden willen we bekijken of we nog een 
of twee events kunnen opzetten. Zo is meermalen het idee voor een buurt-barbecue geopperd. Via de app 
en mail houden we je graag op de hoogte van geplande activiteiten. 
 
Verder zijn we ook in gesprek met Dura Vermeer en de gemeente over het verplaatsen van de bouwkeet 
zodra er ruimte komt voor de zeer gewenste speeltuin. En we zijn met de gemeente bezig voor de 
(ondergrondse) afvalcontainers. Hopelijk kunnen we daar snel meer over vertellen. 
 
Wat kun jij doen? 
Allereerst natuurlijk het inschrijfformulier invullen en inleveren. Maar wellicht wil je ook wel praktisch 
helpen bij verschillende activiteiten. Of ben je beschikbaar voor een schoonmaak-/opruimdag. Laat (alvast) 
van je horen en geef het aan op het inschrijfformulier. Daarmee zit je natuurlijk niet aan alle activiteiten 
vast als vrijwilliger.  
 
Lid worden 
Vul het inschrijfformulier in en lever het in bij onze secretaris op Brouwhuisstraat 13. 
 
Lidmaatschapsgeld 
Op het inschrijfformulier kun je aangegeven of je het lidmaatschapsgeld wilt laten incasseren van je 
rekening. We gaan er namelijk van uit dat we deze optie op korte termijn al kunnen aanbieden. Mocht dat 
toch niet het geval zijn, dan laten we dat weten. Schrijf je liever zelf het lidmaatschapsgeld over? Geen 
probleem, dat kan met het IBAN wat hieronder staat. Zet in je omschrijving het jaartal, je postcode en 
huisnummer (en eventuele toevoeging). Dus bijvoorbeeld 2021-3071JE13. 
 
  



 
Het lidmaatschapsgeld voor 2021 is: 
 

Inschrijfgeld:    € 5,00 eenmalig 
Eenpersoonshuishouden1): € 20,00 per jaar 
Meerpersoonshuishouden2): € 30,00 per jaar 

 

1) Kinderen tot en met 17 jaar worden niet meegerekend in het aantal personen per huishouden. 
2) Huishouden bestaande uit twee of meer volwassenen (18 jaar en ouder) 
 
 
Heb je vragen? Of heb je ideeën? Neem contact met ons op.  
 
De buurtvereniging vormen we met elkaar! 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Bestuur ‘Buurtvereniging Het Hefkwartier’ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

inschrijfformulier 
 

Straat en huisnummer  
Postcode  
  
Parkeerplek  ja / nee *), nr. 
  
Naam  
Geboortedatum  
Emailadres  
Nieuwsbrief  ja / nee *) vrijwilliger ja / nee *) 
  
Naam partner  
Geboortedatum  
Emailadres  
Nieuwsbrief  ja / nee *) vrijwilliger ja / nee *) 
  
Naam kind  
Geboortedatum  
  
Naam kind  
Geboortedatum  
  
Naam kind  
Geboortedatum  
  
Naam kind  
Geboortedatum  
  
Naam kind  
Geboortedatum  

 
Hierbij machtig ik de buurtvereniging om het lidmaatschapsgeld van mijn rekening te incasseren.  
 
Gewenste frequentie jaarlijks / halfjaarlijks *) 
IBAN  

 
Datum   
Handtekening  

 
*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 


