
 

     

 

 

 

 

Adres en bereikbaarheid 

Officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………….……………  postcode : ……………………….……      

gemeente: …………………………………………………………  telefoon : …………………………………………………………….…… 

Gsm moeder………………………………………………………  Gsm vader………………………………………………………… 

Gsm verantwoordelijke…………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail van vader, moeder of verantwoordelijke :  

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

School:…………………………………………….  Gedane klas:……………………………………………………………………….. 
 
 
Wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn  

Naam : …………………………………………………………………        Telefoon/gsm : ………………………………………… 

Eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Deelname aan activiteiten 

belangrijk om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten 

Onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone speelpleinactiviteiten : 

O ja  O nee 

Deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :   

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Voornaam en naam van het kind/de jongere :  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

O jongen   O meisje   geboortedatum : ……../…..…/…..… 

Moedertaal kind:………………………………………………   

 

Inschrijvingsfiche VZW Speelplein Groene Zone GROEP 

 

NUMMER 



Medische informatie 

Het is verboden om als speelpleinwerking, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te 

voeren. Ook het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of 

Aspirine is voorbehouden aan een arts.  

Onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen : 

O nee      O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen! 

Zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) : 

O nee         O ja : …………………………………………………………………………………………………… 

Info over noodzakelijke aanpak bij deze aandoening 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen : 

O nee     O ja : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Onze zoon of dochter heeft bijzondere zorg nodig voor (bijv. ADHD, ASS, NLD,…) 

 

 O Ja – welke aandachtspunten dienen we hiervoor in acht te nemen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………                          

Aanvullende informatie                                                                                                                                                    

Onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor gebruik op de website, sociale 

media en folders/posters… van speelplein Groene Zone. Indien u dit niet wenst gelieve het speelplein-

secretariaat te contacteren en een recente foto in bijlage met een schriftelijke bevestiging af te geven. 

Onze zoon of dochter mag tijdens de speelpleinzomer, na 16 uur, alleen naar huis gaan:(verplicht)  

Ja  0        Neen  0 

Indien ja, gelieve dan bij AANVANG van de zomer een briefje te schrijven met de toestemming dat uw 

zoon/dochter alleen naar huis mag. Schrijf hier ook bij of dit elke dag van toepassing is of enkel voor 

bepaalde dagen. U bezorgt dit briefje aan de pleinleiding. 

 

 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn en dat hij/zij akkoord gaat met 

het huishoudelijk reglement dat ter inzage ligt op het secretariaat en op de website staat. 

Voornaam en naam : ..….…………………………………….………………Ouder / verantwoordelijke  (schrappen wat niet past)     

van  (voornaam + naam van het kind) :  ………………………………………………………………………………………………………….. 

datum : ………………………………….       handtekening : ………………………………… 

     


