Cruyffie’s Kidsclub is hét nieuwe initiatief van de Johan Cruyff Foundation voor kinderen. Het doel van
deze kidsclub is kinderen op een toegankelijke, speelse manier te vertellen dat ieder kind het recht
heeft om te sporten en spelen. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland wil de Cruyff
Foundation kinderen (met en zonder handicap) in beweging brengen en houden. Juist voor hen is
samen sporten en spelen van groot belang voor hun ontwikkeling.
Voor €14,- per jaar kunt u uw kind lid maken van Cruyffie’s Kidsclub en ontvangt hij/zij ieder kwartaal
een speciale digitale nieuwsbrief, informatie over de activiteiten en uitnodigingen voor events van de
Johan Cruyff Foundation en kan hij/zij een gratis spreekbeurtpakket aanvragen. Natuurlijk ontvangt uw
kind ook een leuk welkomstcadeau als nieuw lid!

Aanmelding lidmaatschap Cruyffie’s Kidsclub
- Dit kan tijdens één van onze evenementen bijv. de Cruyff Foundation Open Dag
- Via het inschrijfformulier op de website.

Betaling
Het lidmaatschap op Cruyffie’s Kidsclub kost € 14,- per jaar.
Lid worden tijdens evenementen:
Kinderen kunnen hier lid worden door het inschrijfformulier in te vullen en € 14,- contant te betalen. Na
de betaling ontvangt hij/zij direct het welkomstcadeau: een Cruyffie mini voetbal.
Lid worden via het digitale inschrijfformulier
De gegevens van de ouders worden ook gevraagd bij het inschrijfformulier. Nadat het ontvangst van
alle informatie versturen wij binnen 10 werkdagen, per post, de welkomstbrief en het speciale
welkomstcadeau.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegtermijn: Tot maximaal drie maanden voor het einde van het lidmaatschap kunt u het
lidmaatschap op Cruyffie’s kidsclub opzeggen door een e-mail te sturen naar: kidsclub@cruyfffoundation.org
Let op: zegt u het lidmaatschap van Cruyffie's Kidsclub na dit termijn op, dan betaalt u nog door voor
één jaar lidmaatschap t.w.v. € 14,Is uw kind lid geworden tijdens één van onze evenementen, dan is hij/zij lid voor één jaar en ontvangt
u drie maanden voor het eind van het lidmaatschap een uitnodiging om het volgende jaar ook lid te
blijven van Cruyffie’s Kidsclub.

Omgang met persoonlijke gegevens
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van de nieuwe leden en hun ouders/ verzorgers. Om lid te
worden vragen wij persoonlijke gegevens van het kind en de ouder. Deze gegevens worden enkel
gebruikt om de digitale nieuwsbrief en magazine te sturen. Middels het inschrijfformulier hebben
ouders/ verzorgers de mogelijkheid om aan te geven of zij de algemene nieuwsbrief van de Cruyff
Foundation willen ontvangen.

Contact
Cruyffie’s Kidsclub
Olympisch Stadion 5
1076 DE Amsterdam
Telefoonnummer: 020-3057766
E-mailadres:
kidsclub@cruyff-foundation.org
Website:
www.cruyff-foundation.org/cruyffies-kidsclub

