Vzw ’t Alvermanneke
Dijkbeemdenweg 18
3520 Zonhoven
Tel 011/ 81 69 87
www.alvermanneke.be

INLICHTINGENFORMULIER
GEGEVENS KIND
Naam en voornaam van het kind

............................................................................... Jongen / Meisje

Geboortedatum en geboorteplaats ..........................................................................................…….
Naam school en gemeente

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

GEGEVENS GEZIN
Woonplaats : straat + nr.
Postnr +gemeente:

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

Telefoonnummer thuis:

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

Emailadres facturatie:

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

GEGEVENS OUDERS/PARTNERS
Naam + voornaam vader/partner :

……………………………………………

GSM-nummer:

……………………………………………

Te bereiken op het werk:
-

Naam firma/ afdeling
Telefonisch te bereiken op het werk via:

Naam + voornaam moeder/partner:

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

GSM-nummer:
Te bereiken op het werk:
-

Naam firma/ afdeling
Telefonisch te bereiken op het werk via:

MEDISCHE GEGEVENS
Naam + telefoon huisdokter:
Belangrijke medische info (bvb.
Allergie,dieet)

……………………………………
……………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Is er een specifieke aanpak/zorg nodig voor uw kind (ADHD, andere)?

JA / NEE

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

EXTRA INFORMATIE
Vertrouwenspersonen (te contacteren in noodgevallen)
Persoon 1

Persoon 2

-

Naam persoon

………………………………… …………………………………

-

Relatie met het kind (bvb oma)

………………………………… …………………………………

-

Telnr.

………………………………… …………………………………

-

Gsm.nr.

………………………………… …………………………………

Personen die uw kind mogen afhalen (uitgezonderd de ouders, tenzij in geval van echtscheiding)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Mag uw kind de opvang zelfstandig verlaten?

JA / NEE

BEWIJS VAN GEZINSSAMENSTELLING TOEVOEGEN!
……………………………………………….
Bent u een:
Totaal aantal kinderen:
-

twee-oudergezin
eenoudergezin

-

nieuw samengesteld gezin
andere

(schrappen wat niet past)

Geboortedata kinderen: Kind 1

……………………………………………….

Kind 2

……………………………………………….

Kind 3

……………………………………………….

Kind 4

……………………………………………….

VERKLARING
Dit formulier dient u als ouder in te vullen voordat uw kind voor de eerste keer naar de opvang komt. Enerzijds hebben we
de gegevens nodig in noodsituaties, anderzijds zijn ze ook noodzakelijk voor de verzekering en voor onze subsidies. Zonder
deze noodzakelijke inlichtingen is uw kind niet geldig ingeschreven en draagt u als ouder verantwoordelijkheid.
Ik, ondergetekende ouder, verklaar dat alle bovenvermelde gegevens correct zijn en gestaafd zijn met de gevraagde
bewijsstukken (kinderbijslag, gezinslast.) Indien een van deze gegevens zou wijzigen zal ik u dit zo snel mogelijk
mededelen. Ik geef de administratie toestemming om voor de gegevens waarvoor ik geen attesten kan bezorgen zelf de
vereiste attesten op te vragen bij mijn kinderbijslagfonds of bij de gemeente.
Datum ..........................................

Handtekening:.........................................................

