
SPEELPLEINFICHE WASPER                         CODE:  
 

Naam  en voornaam van het kind:         M / V  

Geboortedatum:    

Rijksregisternummer: 

Straat + huisnummer/bus:             Postcode:      Gemeente: 

 

E-mailadres ouders/voogd:   

 

 

Zorggegevens 

Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening?  

 

O Ja     O Neen  

 

Indien ja, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het aanbod? 

 

O Ja     O Neen  

 

Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is 

O  rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts van mijn kind.  

O  mijn kind 1 dosis paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts. 

 

 

 

 

Vul de fiche verder in op de ommezijde 

Lijdt jouw kind aan bepaalde ziektes (astma, suikerziekte, hooikoorts, epilepsie…) of een zorgvraag (ADHD, 

ASS, fysieke beperking…) waarvan de begeleiders op de hoogte moeten zijn?    O Ja       O Nee 

Indien ja, welke?  

 

Neemt jouw kind medicatie? (indien ja, welke en in welke dosering)                                  

 

Is jouw kind allergisch voor geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen?     O Ja         O Nee 

Indien ja, voor welke? 

 

Zijn er andere punten waarmee de begeleiders rekening moeten houden? 

 

 

KLEEF HIER EEN KLEVERTJE VAN 

HET ZIEKENFONDS 

 



 

Familiale informatie  

Contactpersonen voor noodgevallen 

Naam:                     mobiel nummer:    

ouder / voogd / pleegouder / opvoeder / andere:                                                                            

 

Naam:      mobiel nummer:     

ouder / voogd / pleegouder / opvoeder / andere:  

 

Zijn er speciale regelingen in verband met het ophalen en brengen van de kinderen? 

 

 

 

 

Beeldmateriaal en gegevens 

Bij deze geef ik als ouder/voogd de toestemming aan Speelpleinwerking Wasper, De Warande en Stad Kortrijk om 

foto’s en beeldmateriaal genomen op de werking te gebruiken in publicaties van promotionele en publicitaire aard  

(nieuwsbrief, infofolder, website, FB-pagina, Instagram, …)  Als de opgegeven adres gegevens onjuist blijken, geef 

ik toestemming aan de Stad Kortrijk om deze op te zoeken en door te geven aan De Warande in functie van 

correcte aflevering van fiscale attesten. 

 

O Ja         O Nee      Handtekening en datum:  

 

 


