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Inlichtingen voor Speelpleinwerking Sjiraf 
 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met de informatie op dit formulier kunnen animatoren een optimale werking verzekeren en 
uw kind verder helpen in geval van nood. Deze gegevens zullen vertrouwelijk behandeld 
worden en na de speelpleinwerking vernietigd. Gelieve het formulier volledig ingevuld terug 
te bezorgen, enkel dan kan u een fiscaal attest voor worden afgeleverd. 

Wie vult dit formulier in? 
Dit formulier wordt ingevuld door de ouders of voogden van het kind. 

Wanneer dient u dit formulier in? 
Dien dit formulier in bij inschrijving of ten laatste bij aanvang van de eerste speelpleindag 
waaraan het kind deelneemt. 
 

Gegevens over het kind 

1 Vul hier de persoonlijke gegevens van het kind in. 

voornaam   code  

naam   

straat  nr/bus  

postnummer  gemeente  

geboortedatum dag   maand   jaar     
 

geboorteplaats  geslacht  man  vrouw 
 

2 Vul hier de medische gegevens van het kind in. 

bloedgroep  O+  A+  B+  AB+ 

  O-  A-  B-  AB- 

jaar van  laatste tetanusinspuiting     
Zijn er zaken waarmee de animatoren rekening dienen te houden, bv.: vlug moe, astma, 
suikerziekte, huidaandoeningen, epilepsie, hartaandoeningen, ADHD, andere 

 

 

 
 

DepVT-JEU 2013 
ontvangstdatum: 
 (In te vullen door de verantwoordelijke afdeling) 
 

Departement Vrije Tijd 
Dienst jeugd 
Hanne Hernalsteen en Tom De Pooter 
postadres: Geelhandlaan 1, 2540 Hove 
bezoekadres: P. Van Ostaijenlaan 6, 2540 Hove 
tel. 03 454 38 97 – fax 03 454 02 88 
gsm. 0495 59 35 07 (Hanne) of 0498 88 46 10 (Tom) 
e-mail: jeugddienst@hove.be 
website:  
openingsuren: elke werkdag  van 9 tot 12.00 u 
maandag van 18 tot 20.00 u en woensdag van 13 tot 
16.00 u 
 



Inlichtingen voor Speelpleinwerking Sjiraf  2/4 
  DepVT-JEU/2013 

Moet u kind tijdens de speelpleinwerking geneesmiddelen 
nemen? Zo ja,  ja  nee 

Welke?  

Hoeveel?  

Wanneer?  
 
Is uw kind gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, stoffen of levensmiddelen? 
Zo ja, 
Welke 
geneesmiddelen?  

Welke stoffen of 
levensmiddelen?  
 
 

Andere persoonsgegevens 

 

3 Vul hier de gegevens over één van de ouders of voogden in. 

voornaam   

naam   

straat  nr/bus  

postnummer  gemeente  

gsm 1   telefoon  

gsm 2  e-mail  
Burgerlijke stand (gehuwd, 
samenwonend, gescheiden, …)  
 

4 Vul hier de gegevens over één van de ouders of voogden in. 

voornaam   

naam   

straat  nr/bus  

postnummer  gemeente  

gsm 1   telefoon  

gsm 2  e-mail  
Burgerlijke stand (gehuwd, 
samenwonend, gescheiden, …)  
 

5 Vul hier de gegevens over de huisarts in. 

voornaam   

naam   

straat  nr/bus  



Inlichtingen voor Speelpleinwerking Sjiraf  3/4 
  DepVT-JEU/2013 

postnummer  gemeente  

telefoon   
 

6 Wie moet er nog gewaarschuwd worden bij een ongeval? 
Deze persoon zal gecontacteerd worden als de ouder of voogd niet bereikt kan worden. 

voornaam   

telefoon   

gsm  

relatie met het kind  
 

Verklaringen 

7 Geeft u toelating om medische hulp te bieden? 
 ja 

U laat de monitoren toe om, in geval van nood, met uw kind naar het ziekenhuis te 
gaan en eventueel een dringende heelkundige ingreep te laten uitvoeren.  

 nee 

8 Kan uw kind zwemmen? 
 ja 

Uw kind mag deelnemen aan activiteiten in zwembaden, pretparken met 
zwemgelegenheid, en andere activiteiten met vermelding ‘zwemgerief meebrengen’. 

 nee 
Als uw kind niet kan zwemmen, kan het de toegang tot activiteiten in zwembaden, 
pretparken met zwemgelegenheid, en andere activiteiten met vermelding ‘zwemgerief 
meebrengen’ geweigerd worden. 

 

9 Het kind wordt afgehaald? 
 Ja, door wie?  

Naam en voornaam: 
adres: 

 nee 
De ouders geven de toelating om hun kind alleen naar huis te laten gaan. 

 

10 Kind mag worden gefotografeerd? 
 ja 

Hierbij verklaar ik me akkoord dat er foto’s genomen worden tijdens de activiteiten 
waarop ikzelf/mijn kind herkenbaar kan zijn en dat die gebruikt worden voor 
gemeentelijke publicaties, de gemeentelijke website of ander niet-commerciële 
publicaties in het kader van jeugdbeleid. 

 nee 
De ouders geven geen toelating tot het fotograferen of filmen van hun kind en/of 
zichzelf in het kader van de speelpleinwerking. 
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De ondertekening 

dag   maand   jaar     
 
 
handtekening  
   
 

Nuttige informatie 

Waar bezorgt u dit formulier terug? 
Vul het onmiddellijk in bij inschrijving, of verstuur het naar de dienst jeugd, Geelhandlaan 
1, 2540 Hove 

Wat gebeurt er verder met dit formulier? 
De dienst kijkt het formulier na. Deze gegevens worden opgenomen in de bestanden van de 
dienst. 
 
 
 
 


