
 

         Inschrijving KLJ Halle 2020-2021 
 
 

Wij vragen u dit inschrijvingsformulier en onderstaande medische fiche zorgvuldig en volledig in te 

vullen. Al deze gegevens zijn vereist in verband met de verzekering en de GDPR wetgeving. 

 

Ik, vader/moeder/voogd ………………………………………………………………………………………………………………………………………… wens 

onderstaand(e) kind(eren) in te schrijven voor het KLJ-jaar 2020-2021: 

 

Voor- en achternaam kind(eren):    Geboortedatum: 

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

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

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

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

 

En betaal hierbij het inschrijvingsgeld via overschrijving op het rekeningnummer van KLJ Halle 

(BE48 8002 1693 5427) met mededeling van voor- en achternaam: 

1e kind:        € 22 

Volgende kinderen:       ……….. x  € 11 

Totaal:        € ………..  

De inschrijving is pas geldig na betaling. Wij ontvangen geen contant geld voor de inschrijving! 

 

Contactgegevens VERPLICHT (indien gescheiden ouders, gegevens van beide ouders opgeven): 

Adres 1: ………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

GSM 1: ………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Emailadres 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres 2: ………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

GSM 2: ………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Emailadres 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

z.o.z 



 

 

 
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. Bijvoorbeeld: een foto van uw kind(eren) kan door KLJ Halle op de website, een 
maandelijks KLJ-boekje,… geplaatst worden. 
 

  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. 
Bijvoorbeeld: een foto van uw kind(eren) op een sportfeest kan door nationale KLJ gebruikt 
worden als foto in een boekje, een KLJ-folder… 
 

  Ja   Nee 

Voor het gebruik van groepsfoto’s, genomen tijdens KLJ-activiteiten, hebben we in principe geen 
toestemming nodig, maar we bieden u graag de keuze. Mag het lid op groepsfoto’s staan? 
 

  Ja   Nee 
 
 
Ontvangen van kalenders/brieven/boekjes 

 
 Ik zou graag kalenders/brieven/boekjes in mijn brievenbus en via mail ontvangen. 
 
 Het volstaat om kalenders/brieven/boekjes via mail te ontvangen. 
 
 

Door in te schrijven als KLJ-lid ga je akkoord met de privacyverklaring van KLJ & Groene Kring vzw 

(Na te lezen op https://files.klj.be/attachment/Privacyverklaring%20KLJ_2.pdf) 

 

Handtekening ouder/voogd:  

 
 
 
 
 

 

https://files.klj.be/attachment/Privacyverklaring%20KLJ_2.pdf


 

Medische fiche activiteiten 2020-2021 

OUDERS!    Wij vragen u om deze fiche zorgvuldig in te vullen. De begeleiding heeft de gegevens 

nodig om de activiteiten optimaal te kunnen organiseren. Indien u over uw kind bepaalde 

gegevens mondeling wil toevertrouwen, gelieve dan contact op te nemen met de leiding.   

 

Naam van het kind: ............................................................................................................. Voornaam: .......................................................................   

Adres: ...................................................................................................................................................................................................................................................    

Telefoon: .....................................................................................................................................  Geboortedatum: .........................................................    

Naam en tel. van uw huisarts: ..........................................................................................................................................................................................   

Mag uw kind deelnemen aan normale jeugdactiviteiten ?   

o sport  ja / neen   

o spel  ja / neen   

o trektocht ja / neen   

o zwemmen ja / neen   

Zijn er aandachtspunten waar de begeleiding dient rekening mee te houden? (vlug moe, bedwateren, 

slaapwandelen…)   

....................................................................................................................................................................................................................................................................   

Zijn er ziekten te melden? (astma, suikerziekte, huidaandoeningen, hartaandoeningen...)  

....................................................................................................................................................................................................................................................................   

Moet uw kind tijdens de activiteit geneesmiddelen innemen? (welke, hoe dikwijls, hoeveel?)  

....................................................................................................................................................................................................................................................................   

Is uw kind gevoelig of allergisch voor :   

o Geneesmiddelen? Welke?   

...................................................................................................................................................................................................................................  

o Bepaalde stoffen of levensmiddelen? Welke?   

...................................................................................................................................................................................................................................  

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?  ja / neen   

    In welk jaar ? …...............................   

Andere inlichtingen of opmerkingen :   

....................................................................................................................................................................................................................................................................   

....................................................................................................................................................................................................................................................................   

 

Ik, die teken, geef de toelating dat mijn kind ...........…………………………………………….…………………………...……................................. (naam) 

meedoet aan de activiteiten georganiseerd door KLJ Halle.    

 

Datum, naam en handtekening:  


