
 

 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

CHIROMEISJES BAAL 2019-2020 

Je bent pas ingeschreven en dus ook verzekerd als je zowel het LIDGELD betaald hebt,  

als dit FORMULIER hebt terugbezorgd aan de leidster, uiterlijk op 14 OKTOBER 2019. 

 

 
CONTACTGEGEVENS LID: Groep: ……………………………………………….…………….……………… 

Voornaam: ……………………….………..………. Naam: ………………………..….……...………………………………………… 

Geboortedatum: ……….…. / ……….….. / ……….…...……… 

Straat: ……………………………………………………………………………………….…………………….. Nr.:…………………... 

Postcode: ……………………………. Gemeente: ……………………..............…………………………………………………….. 

Telefoonnummer(s) ouders: ………………………………………..………… / …………..……………………………………... 

Noodtelefoonnummer: ………………………………………………………….. 

E-mailadres(sen):       ……………………………………………………………………………………………...…………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

 
! NIEUW !  
 
De chiromeisjes gaan mee met hun tijd en vervangen de papieren briefjes door e-mails. Wij laten u de keuze 
om digitaal informatie te ontvangen i.v.m. activiteiten, kalenders,… of om deze op papier te krijgen. Zo 
hopen wij papierverspilling tegen te gaan!  
 

• Hoe wenst u de maandelijkse informatie i.v.m. activiteiten, kalenders,… te ontvangen?  
 

□ via mail     □  op papier  

 

• Wenst u op bovenstaande e-mailadressen onze nieuwsbrief te ontvangen?  
 
□ Ja     □  Nee 

 
 

MEDISCHE GEGEVENS: 

 
Naam huisarts: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer huisarts: …………………………….............................................................................................................. 

Heeft   uw   kind   allergieën?  …………………..………………………………………………………………………………………… 
 
 

        Vergeet de achterzijde niet! 



 
 
 
Kan uw kind aan alle activiteiten deelnemen (vb. zwemmen)? Zo niet, aan welke niet? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Zijn er andere bijzonderheden waarvan u de leiding op de hoogte wil brengen i.v.m. uw kind? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

BEVESTIGING AKKOORD PRIVACYVERKLARING 

 
Om lid te worden van onze vereniging is het noodzakelijk dat u akkoord gaat met onze 

privacyverklaring. Die kan u terugvinden op onze site: www.chiromeisjesbaal.chirosite.be. De 

belangrijkste wijziging in verband met onze privacyverklaring kan u al beknopt terugvinden bij de 

praktische informatie. 

 
Gelieve onderstaand vakje aan te kruisen: 

 
 

□ Ik verklaar dat ik akkoord ga met de privacyverklaring van Chiromeisjes Baal voor het 

werkjaar 2019-2020. 

 

Dit zijn de personen die toegang krijgen tot de besloten Facebookgroep “Chiromeisjes Baal leden en 

ouders 2019-2020” nadat zij zelf een verzoek hebben aangevraagd: 

 
Naam dochter (indien lid van Facebook):  

Naam ouder / familielid 1:  

Naam ouder/ familielid 2:  

Het hokje achteraan vullen wij in zodra wij uw verzoek geaccepteerd hebben. 

 

 

Ondergetekende …………………………………………………………………………………………………………………… 

verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en gaat akkoord met de verwerking 

ervan: 

 

Datum: Handtekening: 

 
 

 
Contactgegevens worden bijgehouden in het online Groepsadministratieportaal (GAP) en zijn nodig voor de dagelijkse 

werking. De basisgegevens (één adres, één telefoonnummer en één mailadres, vanaf de Tiptiens bij voorkeur ook dat van 

de jongere zelf) worden doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen. De informatie over de gezondheidstoestand van het 

kind wordt bijgehouden door de leidingsploeg en wordt dus niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners. De 

leidingsploeg heeft afspraken gemaakt om daar vertrouwelijk mee om te gaan, die u ook kan nalezen in onze 

privacyverklaring.

http://www.chiromeisjesbaal.chirosite.be/

