
Inschrijfformulier Zomerkampen 2019

Naam 

School

Adres

Woonplaats

Geboortedatum

Postcode

Klas / Groep

Handtekening van een van de ouders / verzorgers:

Methode van betaling

Wil deelnemen aan de eerste kampweek van 27 juli t/m 3 augustus 

Wil deelnemen aan de tweede kampweek van 3 t/m 10 augustus

Hoe dit formulier te gebruiken 
•  Vul de gevraagde gegevens in. 
•  Print daarna het formulier op een liggend) A4 
•  Onderteken het formulier 
•  Bezorg ons het formulier, bijvoorbeeld op een van de inschrijfavonden. Voor inlvering 
van het formulier na de inschrijfavonden zie onze website. 
   
Toelichting bij "mijn zoon / dochter heeft bijzonder zorg of begeleiding nodig": 
Als je kind bijzonder zorg of begeleiding nodig heeft willen wij dat graag weten om je 
kind optimaal te kunnen begeleiden. Denk aan het gebruik van medicijnen, allergieën, 
dieet, maar ook gedragsproblemen. 
Als je het vakje aankruist op het formulier nemen wij contact met je op. 
  
Toelichting betalingsmethode: 
Onze voorkeur gaat uit naar betalen via een machtiging. Door het invullen van het 
formulier geef je de Stichting Jeugdwerk Baarle deze machtiging. Dit kan zowel voor een 
Belgische als Nederlandse bankrekening. 
  
Privacy wetgeving. 
In verband met de privacywetgeving (AVG  - Algemene Verordening Persoonsgegevens) 
zijn wij verplicht je toestemming te vragen voor het verwerken en opslaan van 
persoonsgegevens. 
De Stichting Jeugdwerk Baarle verzamelt de gevraagde gegevens van deelnemers voor 
drie doeleinden. Ten eerste om over de activiteit in kwestie te communiceren en het 
vlotte verloop ervan te kunnen garanderen. Ten tweede om in het geval van calamiteiten 
te kunnen communiceren met deelnemers en/of familie. Ten derde om statistische en 
historische gegevens over jeugdwerkactiviteiten bij te houden.  
Door je inschrijving voor een activiteit te ondertekenen, accepteer je dat de Stichting 
Jeugdwerk Baarle de gegevens die je verschaft, voor onbepaalde termijn bijhoudt en 
gebruikt voor de vermelde doeleinden.  
Meer informatie kan je vinden op www.jeugdwerkbaarle.org/privacyverklaring 
  
Meer infomatie 
Meer informatie vind je op onze website www.jeugdwerkbaarle.org. Als je nog vragen 
hebt kun je ons een mail sturen: info@jeugdwerkbaarle.org

Tel. nr

Mijn zoon / dochter heeft bijzondere zorg of begeleiding nodig (zie toelichting)

E-mailadres v. ouders

Door ondertekening van dit formulier teken je tevens voor akkoord met de verwerking 
van de persoonsgegevens op dit formulier volgens de hiernaast toegelichte voorwaarden.

Jongen

Meisje
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Hoe dit formulier te gebruiken•  Vul de gevraagde gegevens in.•  Print daarna het formulier op een liggend) A4
•  Onderteken het formulier•  Bezorg ons het formulier, bijvoorbeeld op een van de inschrijfavonden. Voor inlvering van het formulier na de inschrijfavonden zie onze website.
  
Toelichting bij "mijn zoon / dochter heeft bijzonder zorg of begeleiding nodig":
Als je kind bijzonder zorg of begeleiding nodig heeft willen wij dat graag weten om je kind optimaal te kunnen begeleiden. Denk aan het gebruik van medicijnen, allergieën, dieet, maar ook gedragsproblemen.
Als je het vakje aankruist op het formulier nemen wij contact met je op.
 
Toelichting betalingsmethode:Onze voorkeur gaat uit naar betalen via een machtiging. Door het invullen van het formulier geef je de Stichting Jeugdwerk Baarle deze machtiging. Dit kan zowel voor een Belgische als Nederlandse bankrekening.
 
Privacy wetgeving.
In verband met de privacywetgeving (AVG  - Algemene Verordening Persoonsgegevens) zijn wij verplicht je toestemming te vragen voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens.
De Stichting Jeugdwerk Baarle verzamelt de gevraagde gegevens van deelnemers voor drie doeleinden. Ten eerste om over de activiteit in kwestie te communiceren en het vlotte verloop ervan te kunnen garanderen. Ten tweede om in het geval van calamiteiten te kunnen communiceren met deelnemers en/of familie. Ten derde om statistische en historische gegevens over jeugdwerkactiviteiten bij te houden. 
Door je inschrijving voor een activiteit te ondertekenen, accepteer je dat de Stichting Jeugdwerk Baarle de gegevens die je verschaft, voor onbepaalde termijn bijhoudt en gebruikt voor de vermelde doeleinden. 
Meer informatie kan je vinden op www.jeugdwerkbaarle.org/privacyverklaring
 
Meer infomatie
Meer informatie vind je op onze website www.jeugdwerkbaarle.org. Als je nog vragen hebt kun je ons een mail sturen: info@jeugdwerkbaarle.org
Door ondertekening van dit formulier teken je tevens voor akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens op dit formulier volgens de hiernaast toegelichte voorwaarden.
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