INSCHRIJFFORMULIER 2018
Gegevens van de ouders/verzorgers

Ouder/verzorger 1:
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geslacht:
Mobiel:
E-mailadres:
Straatnaam:
Postcode:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
man / vrouw
___________________ Thuis-telefoon: ___________________
_____________________________________________________
______________________________ Huisnummer: __________
______________ Woonplaats: ___________________________

Ouder/verzorger 2:
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geslacht:
Mobiel:
E-mailadres:
Straatnaam:
Postcode:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
man / vrouw
___________________ Thuis-telefoon: ___________________
_____________________________________________________
______________________________ Huisnummer: __________
______________ Woonplaats: ___________________________

☐ Ik ga ermee akkoord dat er foto's van mijn kinderen geplaatst worden op de website en de Facebook-pagina
van Zomerhuttenbouwen Soesterkwartier
☐ Ik heb de regels gelezen en ga hiermee akkoord

Vrijwilligershulp

Wij kunnen niet zonder uw inzet. Geef u daarom op om minimaal 1 dag mee te helpen. U kunt aangeven wanneer
u inzetbaar bent voor een bepaalde taak. Daarbij kunt u een limiet stellen aan het aantal inzetbare dagen.
Type hulp:
groepje begeleiden / afbreken hutten / EHBO met certificaat
Hoeveel dagen wilt u maximaal ingezet worden?
1/2/3/4/5
Beschikbaar op maandag:
ja / nee
dinsdag :
ja / nee
woensdag:
ja / nee
donderdag:
ja / nee
vrijdag:
ja / nee
Komt u op vrijdag mee-eten?
ja / nee / misschien
Met hoeveel personen komt u mee-eten?
________________
Opmerkingen:
____________________________________________________________________________

Gegevens van de deelnemende kinderen:

Kind 1:

Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:

_____________________________________________ Tussenvoegsel: _________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________ Geslacht:
jongen / meisje

Hoeveel dagen wilt u uw kind maximaal inschrijven? *

1/2/3

Op basis van de beschikbaarheid, proberen wij uw kind voor het aangegeven aantal dagen in te delen.

Beschikbaar op maandag:
ja / nee
dinsdag :
ja / nee
woensdag:
ja / nee
donderdag:
ja / nee
vrijdag:
ja / nee
Mag alleen naar huis: ja / nee
Opmerkingen:
____________________________________________________________________________

Kind 2:
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:

_____________________________________________ Tussenvoegsel: _________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________ Geslacht:
jongen / meisje

Hoeveel dagen wilt u uw kind maximaal inschrijven? *

1/2/3

Op basis van de beschikbaarheid, proberen wij uw kind voor het aangegeven aantal dagen in te delen.

Beschikbaar op maandag:
ja / nee
dinsdag :
ja / nee
woensdag:
ja / nee
donderdag:
ja / nee
vrijdag:
ja / nee
Mag alleen naar huis: ja / nee
Opmerkingen:
____________________________________________________________________________

Kind 3:
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:

_____________________________________________ Tussenvoegsel: _________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________ Geslacht:
jongen / meisje

Hoeveel dagen wilt u uw kind maximaal inschrijven? *

1/2/3

Op basis van de beschikbaarheid, proberen wij uw kind voor het aangegeven aantal dagen in te delen.

Beschikbaar op maandag:
ja / nee
dinsdag :
ja / nee
woensdag:
ja / nee
donderdag:
ja / nee
vrijdag:
ja / nee
Mag alleen naar huis: ja / nee
Opmerkingen:
____________________________________________________________________________

*

U kunt uw kind voor maximaal 3 dagen inschrijven. Als u uw kind zich voor meer dagen wil inschrijven, kunt u
op de dagen dat uw kind niet is ingedeeld zich 's ochtends melden om uw kind op de wachtlijst te laten zetten.

