De Vosakker
INSCHRIJFFORMULIER 2019
Deelnemer
Voornaam:

_____________________________________________________________________

Achternaam: _____________________________________________________________________
Adres:

_____________________________________________________________________

Postcode:

___________ Woonplaats: ______________________________________________

Geslacht:

Man / Vrouw

Geboortedatum: ______________________________
Telefoon:

______________________________

Mobiel:

______________________________

Email:

______________________________

Contact persoon
Naam:

_______________________________________________________________________

Telefoon: _______________________________________________________________________
Relatie met deelnemer:

ouder / voogd / verzorger

Wie waarschuwen bij noodgevallen
Naam:

_______________________________________________________________________

Telefoon: _______________________________________________________________________
Relatie met deelnemer:

ouder / voogd / verzorger

Medische gegevens deelnemer
Verzekeraar naam:

____________________________________________________

verzekeringsnummer: ____________________________________________________
Huisarts:

naam:

____________________________________________________

telefoon:

____________________________________________________

Deelnemer is: minder valide / valide
Indien minder valide: kan dagelijkse dingen zelf / heeft hulp nodig bij: (hierna aard hulp
invullen) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Gebruikt medicijnen: ja / nee
Indien medicijngebruik: hieronder uitleg wat voor medicijnen en of deze zelf toegediend
kunnen worden of dat daarbij hulp nodig is (bv. na aanval zelf niet in staat om medicijnen
uit te pakken) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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INSCHRIJFFORMULIER 2019
Overige informatie van de deelnemer
mag zelfstandig gebruik maken van wifi (internet): ja / nee
kan zwemmen:

ja / nee

kan fietsen:

nee / ja, op zelfstandige fiets / ja, maar alleen op tandem met begeleider

voedselbeperking: nee / ja: _________________________________________________________
_________________________________________________________
overige opmerkingen:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Deelnemer maakt gebruik van het PersoonsGebonden Budget(PGB):
ja / nee

Handtekening deelnemer:

_________________________________________________________

Indien deelnemer minderjarig hieronder naam en handtekening ouder / voogd:

Naam:

_________________________________________________________

Handtekening:

_________________________________________________________
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Deelnemer schrijft in voor de volgende logeermogelijkheid:
X

Aankomstdag
zondag tussen
11:00 en 12:00 *

Vertrekdag
vrijdag tussen
19:30 en 20:30 *

21 april (pasen)

26 april

16 juni

21 juni

23 juni

28 juni

30 juni

5 juli

7 juli

12 juli

14 juli

19 juli

21 juli

26 juli

28 juli

2 augustus

4 augustus

9 augustus

11 augustus

16 augustus

18 augustus

23 augustus

25 augustus

30 augustus

1 september

6 september

8 september

13 september

15 september

20 september

22 september

27 september

* Afwijken van bovenstaande tijden is in overleg mogelijk.

Zet in de bovenstaande tabel in de eerste kolom een volgnummer.
1 voor eerste keuze en een 2 voor de tweede keuze.
Indien de 1ste keuze niet mogelijk is, wordt men ingeschreven op de 2de keuze. Heb je maar 1 keuze
ingevuld of zijn beide mogelijkheden al vol, dan kom je op de wachtlijst

