
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

IDENTITEITSGEGEVENS VAN HET KIND:  

Naam:  

Voornaam:  

Geboortedatum:  

Adres:  

 

Telefoonnummer:  

GSM-nummer ouders/voogd:  

e-mail:  

 

MEDISCHE GEGEVENS: 

Naam en telefoonnummer huisarts:  

 

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus? In welk jaar?  

Heeft uw kind last van (een) bepaalde aandoening(en)?  

 

Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoening(en)?  

 

Allergieën?  

 
Andere inlichtingen: 

  

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon of dochter 
een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te 
dienen? 

Ja Nee 

 

Wanneer er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat 
door te geven aan de leiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren.  



 

 

LIDMAATSCHAP 

 

  A-lid:        B-lid: 

  € 25        € 15  

  

Datum van betaling:  

Sinds kort werken we alleen nog maar via overschrijving. Gelieve het aangeduide bedrag 
tijdig over te schrijven naar BE84 7340 0600 9359 met de naam als vermelding.  

 

HET GEBRUIK VAN FOTO’S 

Het lid verleent hierbij aan de lokale KLJ-afdeling het recht om foto’s, die gemaakt worden door of in 
opdracht van de afdeling tijdens een activiteit van die afdeling, te publiceren in alle publicaties van 
de lokale afdeling. Die publicaties kunnen zowel op papier als elektronisch zijn, ongeacht de vorm 
van de drager m.i.v. de websites. Reproductie is onbeperkt toegelaten binnen deze publicaties. 

  Ja   Nee 

Het lid verleent hierbij aan KLJ & Groene Kring vzw het recht om de foto’s, die gemaakt worden door 
of in opdracht van de lokale afdeling of KLJ & Groene Kring vzw tijdens activiteiten georganiseerd 
door KLJ, te publiceren op volgende wijze: algemeen gebruik in het kader van alle publicaties van KLJ 
en Groene Kring vzw, zowel op papier als elektronisch, ongeacht de vorm van de drager m.i.v. de 
websites. Reproductie is onbeperkt toegelaten binnen deze publicaties. 

  Ja   Nee 

Voor het gebruik van groepsfoto’s, genomen tijdens KLJ-activiteiten, hebben we in principe geen  
toestemming nodig. Wil je dit toch niet? Laat het ons weten. 

  Ik wil niet op groepsfoto’s staan. 

 

Nog vragen? Je kan altijd terecht bij één van de leiding of stuur een mailtje naar het e-
mailadres van KLJ Walshoutem: kljwalshoutem@outlook.com 

 

Handtekening ouder(s):     Handtekening KLJ:  

 


