INSCHRIJVINGSFORMULIER
VAKANTIEWERKING
Knuffelpas, Grabbelpas, Plein op Wielen
Persoonlijke gegevens:

Naam en voornaam: ..…………………………………………………………………………………………..
Straat:……… ...........................……………………………..…………nr:……………………bus:.....………
Postcode:………………………….Gemeente:……………………………..………………………………….
Geboortedatum:.………..……………………Geboorteplaats:………………………………………..……...
Telefoon:…………………………………………Gsm-nummer: ………………………………………………
E-mailadres:………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer:…………………….…………………………………………………………………………
Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………………...
Mijn T-shirtmaat is: S – M – L – XL – XXL
_________________________________________________________________________________
Duid aan wat van toepassing is:
O

Ik heb geen attest

O

Ik heb een attest animator in het jeugdwerk (kopie bijvoegen)

O

Ik heb een attest hoofdanimator in het jeugdwerk (kopie bijvoegen)

O

Ik heb een cursus animator gevolgd, maar moet nog …..…..uren/dagen stage doen voor ik mijn
attest behaal

O

Ik sta in de leiding van een jeugdvereniging, namelijk: ………………………………………………….

O

Ik ben geslaagd in het eerste jaar van een pedagogische opleiding,
namelijk:……………………………………………………………………………………………………….

O

Ik ben in het bezit van een rijbewijs type B

O

Andere, namelijk: ……………………………………………………………………………………………

Ervaring:
O

Ik heb nog geen ervaring

O

Ik ben reeds animator geweest bij de vakantiewerking / op het speelplein / bij de Grabbelpas*
te ………………………………………………………..(gemeente)
in..………..……………………………….……….….. (jaartal)

O

Ik ben reeds animator geweest bij………………………………………………………….(naam
organisatie)

(*) Schrappen wat niet past
Paasvakantie
(Opgelet! 13/04 is er geen werking wegens een feestdag. )

06/04 tem 10/04

14/04 tem 17/04

 Indien je meerdere periodes beschikbaar bent, geef je voorkeur dan op met 1 – 2 – 3 – 4 – …
Zomervakantie
(Opgelet! 21/07 is er geen werking wegens een feestdag)
6/07 - 10/07

13/07 - 17/07

20/07 – 24/07

3/08 – 7/08

10/08 – 14/08

17/08 – 21/08

27/07 – 31/07

 Indien je meerdere periodes beschikbaar bent, geef je voorkeur dan op met 1 – 2 – 3 – 4 – …
Opgelet!
Voor plein op wielen zet je POW in het vak van de gekozen week. (enkel voor de zomer)

Handtekening en datum

………………………………………………
………………………………………………

Voor meer info kan je steeds terecht bij Ben Verreck op het nummer 013/35 24 70 of via mail op
jeugddienst@scherpenheuvel-zichem.be.

