
  

 

 

 

 

Inschrijvingsfiche KSA Oostende 
Meeuwennest 2017-2018 

 

 
Deze fiche dient om uw kind in te schrijven in KSA Oostende. Vul deze fiche zo correct mogelijk in en geef hem 
terug af aan de leiding van zijn of haar groep. Invullen in DRUKLETTERS en geen afkortingen gebruiken a.u.b. 

Vergeet ook de ommezijde niet in te vullen. 
 
 

Gegevens kind 
 

familienaam: 
 

school: 
 

voornaam: 
 

leerjaar: 
 

straat: 
 

nummer:  bus: 
 

postcode: 
 

gemeente: 
 

telefoonnummer:  

(huistelefoon) 

 

leeftijdsgroep: 

Kabouters / Ravotters / Vikinghorde / Knapen / Jonghernieuwers 

Kwebbels / Pagadders / Flodders / Trendies / Zwervers / Leiding 
 

geboortedatum: 
 

geboortestad: 
 

geslacht:   man   /   vrouw 
 

e-mail adres ouders: 
 

e-mail adres lid: 

 

verzamelplaats: Westdiep  /  Ieperstraat 
 

broer of zus in KSA:   ja  /  nee   =   € 23  /  € 25 

 
 

Contactgegevens vader moeder huisarts 
 

familienaam:    

 

voornaam:    

 

beroep:  

 

 
 

/ 

 

adres: 

(het deel ‘vader’ en ‘moeder’ 
enkel invullen indien 
verschillend van elkaar) 
 

   

 

gsm-nummer:    

 

Opmerking: vergeet de ommezijde niet in te vullen! 
 

 

Betaling- en inschrijvingsbewijs (goed bewaren) 
 
Hierbij verklaar ik, ……………………………… (leid(st)er) dat er € 23  /  € 25 (schrappen wat niet 

past) betaald werd om zo ………………………………... (naam lid) in te schrijven in KSA Oostende 

Meeuwennest voor het werkjaar 2016-2017. 

 

Handtekening leid(st)er 

 

GEDEELTE VOORBEHOUDEN VOOR DE LEIDING 
 

datum inschrijving en betaling: …..… / …..… / ………    datum inschrijving in DIGIT: …..… / …..… / ……… 

nieuw lid: ja  /  nee 



  

 

 

 

 

Individuele medische fiche   
KSA Oostende Meeuwennest 

 

 
Deze medische fiche moet door de ouders en/of arts IN DRUKLETTERS ingevuld worden. Hierdoor beschikken 

de leiders over de nodige informatie om uw kind een zorgeloos werkjaar, weekend en kamp te bezorgen. 
 

Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt enkel verspreid bij de leiding van uw kind. 
 

Opmerking voor de leiding: contactgegevens van de ouders en algemene gegevens van het kind staan op de 
ommezijde. 
 
 

Medische gegevens 
 

Zijn er activiteiten  waaraan uw kind niet kan deelnemen (dagtocht, zwemmen, …)? 

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

Heeft uw kind ziektes gehad of heelkundige ingrepen waarvan de leiding op de hoogte moet zijn? 

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

Heeft uw kind een ziekte of een fysieke of mentale beperking (suikerziekte, astma, autisme, …)? 

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

Is uw kind allergisch voor geneesmiddelen, bepaalde stoffen, dieren of levensmiddelen? 

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

Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, geen varkensvlees, vegetarisch)? 

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

Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden (bedwateren, slaapwandelen,…)? 

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

Is uw kind gevaccineerd voor tetanus?  Ja / neen  Zo ja, in welk jaar? ………………….. 

 

Moet uw kind tijdens het werkjaar, weekend of kamp bepaalde geneesmiddelen nemen? Indien wel, 
vul dan hieronder in welke. 
 

Naam geneesmiddel Wanneer? Hoeveelheid 

   

   

   

   

 

Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen? 

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

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

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

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

Handtekening ouder(s):  
De ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van 
dit formulier en bevestigt de juistheid van de hierboven 
gegeven informatie. 

Kleef hier twee stickers van de mutualiteit aan 
een hoekje vast. 
 
 

 
Hieronder niets schrijven a.u.b. 


