
 

Registratieformulier vakantieweekend 2023 

Leuk dat je meegaat naar het weekendje weg 2023 van Avondje Uit. 

We hebben er heel erg veel zin in om samen met jou een gaaf weekend te gaan beleven. 

Je aanmelding is definitief als je van de organisatie bericht hebt ontvangen dat jouw formulier 

compleet en ondertekend door ons is ontvangen. Daarnaast moet je er voor zorgen dat je 

aanmelding is betaald via www.avondjeuit013.nl/kaartjes-kopen. 

 

Algemene informatie 

Naam  

Geboortedatum  

Adres  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Bellen in geval van nood   

Relatie (ouder, broer/zus, voogd, 
zorgorganisatie, vriend) 

 

Telefoonnummer contactpersoon  

Adres contactpersoon  

Eventueel organisatie contactpersoon 
(naam woongroep) 

 

e-mailadres 
organisatie/ouder/verzorger 

 

 

 

Medische informatie 

Ziektekostenverzekering  

Naam huisarts  

Telefoonnummer huisarts  

Gebruik medicatie    ja of nee invullen  

Indien van toepassing, Hulp nodig bij het (tijdig) 
innemen van medicatie?  

JA / NEE 

Zo ja, graag het toestemmingsformulier 
medicatie uitprinten en ondertekend retour 
sturen 

 

Zo ja welke (graag per medicatie benoemen)  

Aandoening of stoornis? Ja of nee invullen.  

Zo ja, welke?  

Speciaal dieet /allergie?  

 

Overige vragen 

Hoe kom je naar de locatie? Fiets / eigen auto / word afgezet  

Blijf je slapen of niet?  Ja/nee 

Waar wil je slapen? Slaapzaal / eigen tent 

Zijn er dingen waar we bij kunnen helpen m.b.t. 
gedrag?   Ja of nee invullen. 

JA / NEE 

http://www.avondjeuit013.nl/kaartjes-kopen
https://www.avondjeuit013.nl/wp-content/uploads/2021/08/Verklaring-met-betrekking-tot-ondersteuning-toediening-geneesmiddelen.docx


 

Zo ja, hoe kunnen we het beste helpen / 
reageren? 

 

Zijn er dingen waar we mee kunnen helpen op 
het gebied van communiceren en contact 
maken?   Ja of nee invullen. 

 JA / NEE 

Zo ja, hoe kunnen we het beste helpen?  

Wil je verder nog iets kwijt wat van belang is 
om te weten voor de organisatie? 

 

 

Indien nodig: 

Wil je graag dat wij contact opnemen om een 
telefonische afspraak in te plannen zodat 
informatie verder toegelicht kan worden?  

JA / NEE 

Zo ja, op welk telefoonnummer kunnen we je 
bereiken? 

 

 

Onderstaande vraag alleen invullen Indien jonger dan 18 jaar op datum van vertrek. 

Gaat u als verzorger/ouder/begeleider bij deze 
akkoord met deelname aan het weekendje 
weg?  Ja of nee invullen. 

 

  

 

Privacy wetgeving 

Tijdens het weekendje weg worden er foto’s en video’s gemaakt. We zullen deze foto’s en video’s 

mogelijk gebruiken voor bijvoorbeeld onze website, Instagram en facebook.  

Indien je niet herkenbaar in beeld wilt worden gebracht verzoeken we je dit per mail aan de 

organisatie door te geven. 

 

Algemene voorwaarden 

Door het tekenen van het registratieformulier ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden 

en privacybeleid. 

 

Coronabeleid 

Je mag van de organisatie verwachten dat we zoveel mogelijk de RIVM richtlijnen zullen nastreven. 

 

Ondertekening 

 

       Indien jonger dan 18 jaar op datum van vertrek 

Handtekening deelnemer:    Handtekening ouder/voogd/begeleider: 

 

 

Inleveren  

Het formulier mag na ondertekening ingeleverd worden bij administratie@avondjeuit013.nl. 

Graag in het onderwerp ‘registratieformulier weekendje weg 2023’ benoemen. 

http://www.avondjeuit013.nl/algemene-voorwaarden
http://www.avondjeuit013.nl/privacybeleid

