
Inschrijfformulier deelnemer
Let op; alle pagina's invullen

Ik neem deel aan de kindervakantieweek op 15, 16 en 17 augustus 2018

Naam deelnemer:

Geboortedatum:

Zit nu (ten tijde van de inschrijving) in groep:

Telefoonnummer ouder(s) mobiel:

Telefoonnummer privé:

In bezit van een zwemdiploma: JA / NEE

Ik wil het liefst in een groepje bij: 1.

Uitgangspunst is dat je tenminste bij één van de kinderen 2.

naar keuze in het groepje komt 3.

Medicijngebruik, allergieën of andere

bijzonderheden:

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die 

gegevens van personen in bestanden bewaren. De KVW zal alle gegevens die op deze formulieren zijn ingevuld invoeren 

en bewaren en enkel  gebruiken voor KWV-doeleinden. 

De gegevens zullen (m.u.v Gemeente Bernheze ivm subsidiegelden) niet aan derden worden verstrekt.

   ⃝ Hierbij verklaart ondergetekende, akkoord te gaan met de verwerking van 

    de persoonsgegevens van de deelnemer en de vrijwilliger.

Tijdens de KVW maken wij foto's en video's  tijdens de diverse activiteiten. Ook uw zoon/dochter of u als vrijwilliger kan op 

deze foto's en video's te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's. Wij plaatsen geen foto's waardoor 

deelnemers schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto's en video's geen namen. Toch vinden we het belangrijk om uw 

toestemming te vragen voor het gebruik van foto's en video's van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat  

foto's of videa's van uw kind op internet verschijnen. Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door ons, of in 

onze opdracht worden gemaakt. Deze plaatsen we op de website van de kvw en op onze facebookpagina.

   ⃝ Hierbij verklaart ondergetekende akkoord te gaan met het gebruik van de foto's en 

    video's door de KVW-commissie

Datum:

Naam ouder/verzorger: Handtekening ouder/verzorger:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving


Inschrijfformulier vrijwilligers

Ja, ik wil graag op 15, 16 en 17 augustus gedurende de hele dag een bouwgroep begeleiden

Hiervoor moet je minimaal 16 jaar oud zijn of 16 jaar worden voor 1 januari 2019

Naam:

Geboortedatum:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Ik heb voorkeur voor: O   Onderbouw groep 3, 4 en 5

O   Bovenbouw groep 6, 7 en 8

Ik wil graag samen met:

Ja, ik wil de volgende dagdelen meehelpen bij de sport- en spelactiviteiten of fröbelen

Je mag gerust meerdere onderdelen aankruisen!

Woensdag 15 augustus O   Middag Spel (onder- en bovenbouw)

Donderdag 16 augustus O   Ochtend Fröbelen (onder- en bovenbouw)

O   Middag Spel (onderbouw)

O   Middag  Fröbelen (bovenbouw)

Vrijdag 17 augustus O   Ochtend Fröbelen (onder- en bovenbouw)

O   Middag Spel (onder- en bovenbouw)

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Ja, ik kan een aantal personen vervoeren naar de kano opstapplaats en/of terug brengen

naar de blokhut

Donderdag 16 augustus O   ca. 9.00 uur wegbrengen

O   ca. 12.00 uur wisseling van groep

O   ca. 15.00 uur ophalen

Hoeveel personen u kunt vervoeren: 

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

                                                                                      Z.O.Z.



Ja, ik wil helpen in de zaaghoek

Woensdag 15 augustus O   Ochtend

Donderdag 16 augustus O   Ochtend

O   Middag

Vrijdag 17 augustus O   Ochtend

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Ja, ik wil graag op vrijdag 17 augustus vanaf 16.45 uur een groepje van ca. 10 personen

trakteren op een portie friet en een snack

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Ja, ik kan op zaterdagochtend 18 augustus meehelpen met het afbreken van de hutten en 

opruimen en poetsen in en rondom de blokhut

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Wij willen er u op wijzen dat deelname aan onze activiteiten geheel op eigen risico is!



 


