INFORMATIE FORMULIER
Beste ouders/verzorgers,
Wanneer uw zoon/dochter geïnteresseerd is in de club die wij hebben, dan
kunt u hier alle informatie vinden die u als ouders/verzorgers zijnde zal
interesseren.
Wie kunnen er mee doen aan de Club?

•
•
•

Iedereen die 10 jaar of ouder is.
Iedereen die interesse heeft in elektronica.
Iedereen die een soldeerbout vast wil houden.
Wat ga je doen?

•

•

•
•

Je begint met bijvoorbeeld een eenvoudige schakeling “het
knipperlichtje”. Dit is vooral om een aantal basisvaardigheden te
leren. Wat is solderen, werken met punaises/printplaatjes en de
onderdelen.
Daarna mag je een schakeling kiezen waarmee je verder wilt gaan.
Zoals bv. het orgeltje, de signaalzoeker, de voicekids-recorder, de
dobbelsteen, crazy afwasborstel, zenuwspiraal, moestuin
waterdetector, mini sound, etc. en voor de gevorderde leden is het
mogelijk om te leren programmeren met elektronica schakelingen.
We hebben altijd een korte pauze in de avond. Dan drinken we iets,
maar vertellen we ook wat over de onderdelen die we gebruiken.
Wij hebben ook het streven om minimaal 1 x keer per jaar een
excursie/activiteit te organiseren wat aansluit bij onze club.
Waar is de Club van Draadje?

•
•

De clubavond is op dinsdagavond en donderdagavond van
18.45 uur tot 20.15 uur.
De avonden word gehouden in het handvaardigheidslokaal op de 1e
verdieping van wijkcentrum “De Klif” op de Pijlpuntstraat 1 in
Nijmegen.
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Hoe kun je meedoen?

•
•
•
•
•
•

•

Als je mee wilt doen kijk dan op onze website
www.clubvandraadje.nl
Je mag ons ook bellen op 06-17852962 of mailen naar
secretariaat@clubvandraadje.nl
Natuurlijk mag je ook gewoon eens binnen komen lopen en 2x
gratis meedoen.
Op dit moment hebben we voor ongeveer 15 deelnemers per avond
materiaal. Vol is vol helaas. Als er meer kinderen komen zullen we
een wachtlijst moeten hanteren.
Er zijn kosten verbonden aan de club. We vragen 30 euro
contributie per kwartaal via automatische incasso. Dit is voor
wat drinken en het materiaal.
Op onze eigen website van de club en eigen facebookpagina van de
club staan regelmatig berichten over onze activiteiten. Mocht u
bezwaar hebben voor het plaatsen van foto’s en video’s waarop uw
zoon/dochter staat, dan kan dat middels het inschrijfformulier
kenbaar worden gemaakt.
Mocht je nou onverhoopt een avond niet kunnen ingeval van
ziekte of andere reden. Graag even een berichtje van te
voren op eerder genoemd telefoonnummer.
Hoe kun je je lidmaatschap opzeggen?

•

•

Opzegging van het lidmaatschap voor automatische incasso kan
uitsluitend schriftelijk plaatsvinden m.b.v. het
uitschrijfformulier voor aanvang van een nieuwe maand,
eventueel te veel betaalde contributie zal dan verrekend worden.
Het uitschrijfformulier is te verkrijgen tijdens 1 van de
clubavonden bij de clubleiding of via onze website op onderstaande
link.
http://www.clubvandraadje.nl/formulier/UitschrijformulierClubvanDr
aadje%20voor%20machtiging%202016.pdf.
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