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                                                                                                                       Bijlage n°1      

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

AF TE GEVEN MET HET BETALINGSBEWIJS aan het Gemeentebestuur van St-Agatha-Berchem – Jeugddienst – Koning Albertlaan 23. 

!!! De betaling bevestigd de inschrijving!!! 
Einddatum voor inschrijving: Herfstvakantie –2016: 10/10/2016 
 
Document VERPLICHT toe te voegen bij het inschrijvingsformulier: kopie van het betalingsbewijs (1 aparte betaling per kind) + 
behoorlijk ingevulde medische fiche. 

 
Eén formulier per kind! 

Gegevens van het kind (HOOFDLETTERS):   

Naam:……………….……………………………………………………….………………………………..Voornaam……….………..………………..……………………….…….. 

Geslacht : M-V (*)…………………………………………………………………………………………..Gebooredatum:………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………..………………………………………………..N°…….……………………………Bus……………………………… 

Postcode: ………………………………………Gemeente……………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

Tel (ouders):………………………………………………………………………Contactpersoon bij noodgeval:……………………………………………………………… 

Email (ouders):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Gegevens van de ouder, voogd of verantwoordelijke persoon (contact persoon)  
 
Naam: ………………………………………………………….……………………… Voornaam…………..………………..……………………….…….. Vader- moeder (*) 

Rijksregister n° (zie identiteitskaart) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
In te vullen indien verschillend van uw kind: 
 
Adres: ………………………………………………………………..………………………………………………..N°…….……………………………Bus………………………………  

Postcode: ………………………………………Gemeente……………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

Opmerking: 

Het is noodzakelijk om uw rekeningnummer op te geven: De eventuele terugbetalingen zullen automatisch hierop gebeuren 

 De betalende ouder krijgt het fiscaal attest. 

Betaling gedaan via rekening n° …………………….………………………………………….…………………………….…………………………………………………….…. 

Op naam van ……………………………………………….…………………….…………….Bij de la bank ……………………………………………..……….…………………. 

TARIEVEN 

 berchemnaar niet-berchenaar 

 1
e
 kind 2

e
 en volgende 1

e
 kind 2

e
 en volgende 

Week van 4 dagen               36€               32€               72€               64€ 

    

Gelieve volgende gegevens in te vullen : 

 verklaart kennis genomen te hebben van de “Inlichtingen voor de ouders » en gaat akkoord met de instructies die erin vermeld 
staan; 
 geeft toestemming / geeft geen toestemming aan mijn kind om alleen naar huis te gaan op het einde van de stage; 
 geeft toestemming / geeft geen toestemming dat foto’s van mijn kind die genomen worden tijdens de stage, gepubliceerd 
worden in de lokale krant Berchem News en alle andere promotiemateriaal van de gemeente. 
 wenst informatie betreffende de activiteiten van de Jeugddienst 
         
………………, …………….……..2016       Handtekening, 

(*) schappen wat niet past 
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                                 Bijlage n°2 

 

MEDISCHE FICHE 

 
De deelneem(st)er 
NAAM ……………..…………………………………………………… VOORNAAM …………………………..……… Geboortedatum ……………………………………… 

NAAM VAN HET GEZINSHOOFD: ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

Prive tel: ………………..…..…………………………………..….. Tel. kantoor: …………………………………… GSM: ………………………………..….…………………. 

 
Levenswijze 

 Waar woont het kind gewoonlijk? familie/instelling/grootouders/andere: ……………………………………………….……………………… 
 

 Te contacteren personen in geval van nood tijdens de stage 
             1. Naam: ………………..………………………………………...………Telefoon: ………………….……… Verwantschap: …………………..……………….…. 
             

    2. Naam: ………………………………………………..………………  Telefoon: ………………….…….… Verwantschap: ………………….…………….…….. 
 
Onderwijs: 
 

 Type van het gevolgde onderwijs : Algemeen – Buitengewoon: 
Schooljaar : …………………………..………………………………………….  

 Wat is zijn/haar moedertaal? ………………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 
Gezondheid 

 NAAM VAN DE BEHANDELENDE ARTS : …….……………………………………………………………Telefoon : …………………………….….…….…. 

 Gezondheidstoestand van de deelneem(st)er : Heel goed     Goed      Middelmatig 

 BLOEDGROEP : ………………………….. 

 Krijgt het kind een homeopathische behandeling  : ja / nee 
 
MEDISCHE INFORMATIES : Lijdt  het kind soms/regelmatig aan: 
 

 Ja   Nee Indien ja, wat is de gewoonlijke behandeling, hoe reageren? Welke 
bijzondere voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden?  
Alvast bedankt om in te vullen indien nodig ! 

Diabetes    

Hartziekten    

Epilepsie    

Aandoeningen van de huid    

Slaapwandelen    

Slapeloosheid    

Incontinentie    

Besmettelijke ziekte    

Astma    

Sinusitis    

Bronchitis    

Bloedneus    

Hoofdpijn    

Buikpijn    

Zonnesteek    

Constipatie    

Diarree    

Overgeven    

Reisziekte    

Andere    

 

 Heeft hij/zij een zware ziekte of behandeling ondergaan?   ja/nee 
Indien ja, wanneer en welke ?.................................................................................................................................................. 

 Is hij/zij allergisch ? 
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Aan bepaalde voedingsmiddelen ? ja/nee  Indien ja, welke?................................................................................................... 
Aan bepaalde medicatie ?   ja/nee    Indien ja, welke ?............................................................................................................ 
Aan de zon? ja/nee   Indien ja, welke maatregelen nemen ……………………………………………………………….…………………………….... 
Aan andere dingen ?   ja/nee  Indien ja, aan wat ?................................................................................................................... 

 Zal hij/zij medicatie moeten nemen tijdens de activiteiten?  ja/nee 
Indien ja, welke, wanneer en waarom?.................................................................................................................................... 

 Heeft hij/zij zintuiglijke problemen ?: 
Draagt hij/zij een bril?  Ja/nee    Indien ja, welke dioptrie ?..................................................................................................... 
Draagt hij/zij een hoorapparaat? ja/nee 

 Lijdt hij/zij aan een handicap ? ja/nee welke?......................................................................................................................... 

 Werd hij/zij ingeënt tegen tetanus?   Ja/nee 
Datum van de eerste inenting : ……………………………………….. Datum van de laatste herhaling? …………………………....……….……. 

 Gewicht?  ………………………………………………………………………… Lengte? ...................................................................................... 

 Zijn er andere opmerkingen die nuttig zijn te weten tijdens de activiteiten ?     
……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………..........................……………………………………………………. 

 
Alle informatie in deze «Medische Fiche » dient correct en volledig te zijn. De organisator is niet verantwoordelijk voor 
feiten of elementen die niet vermeld werden in dit document. In geval van nood, en indien de ouders niet kunnen bereikt 
worden, geven de ouders toestemming aan de verantwoordelijke van de activiteiten om alle nodige medische 
maatregelen te treffen in het belang van het kind (operatie, medische behandeling …). 
 

Naam van de ondergetekende en functie (ouder, voogd, …) : ……………………..………………………….…………………………………………..……. 

Datum van ondertekening : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..… 

Handtekening van de ouders of verantwoordelijke : ………………………………………….……………………………………………………………..………. 

 

KLEEF HIER EEN STROOKJE van de mutualiteit 
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BIJLAGE 3: INLICHTINGEN VOOR DE OUDERS 

 

Data Behalve Plaats Laatste datum  

inschrijving 

Leeftijd 

31/10- 4/11/2016 

 

1/11 Koning 

Boudewijnplein 3 

10/10/2016 2,5 tot 12 jaar 

 
De gemeentelijke vakanties zijn toegankelijk voor Franstallige en Nederlandstalige kinderen van 2 ½  tot 12 jaar. Het 
belangrijkste doel van deze gemeentelijke vakanties is om aan de kinderen een kwaliteitsopvang te bieden gericht op de 
omkadering, de opvoeding en de ontplooiing van het kind, zodat zij een aangename en creatieve vakantie kunnen beleven. 
 
De kinderen worden begeleid door een administratief coördinator, een pedagogisch coördinator, animatie- en 
omkaderingspersoneel. 
 
1. INSCHRIJVING 
Het is noodzakelijk om ons, per kind, en vóór de einddatum, de volgende documenten te bezorgen (zie tabel): 

 Een inschrijvingsdocument (bijlage 1) 

 De medische fiche (bijlage 2). Het nalaten om belangrijke informatie over de gezondheid en de fysische en psychische 
veiligheid van het kind te vermelden kan aanleiding geven tot het ongedaan maken van de inschrijving. 

 Een kopie van het betalingsbewijs (1 aparte betaling per kind) 
 
 Op volgend adres : Gemeentebetuur Sint-Agatha-Berchem – Jeugddienst – Koning Albertlaan 23 - 1082 Brussel – fax : 

02/563 59 05 ter attentie van de Jeugddienst) –  02/563.59.20 (postadres Koning Albertlaan 33 – 1082 Brussel) – 

jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be 

Enkel correct ingevulde documenten, voorzien van een betalingsbewijs voor de gehele periode, zullen aanvaard worden 

Het inschrijvingsformulier, het document « informatie aan de ouders » en de gezondheidsfiche zijn beschikbaar op de 

website www.berchem.brussels onder de rubriek Kinderen en Jeugd. 

2. DATUM, UUR en PLAATS 
Tijdens de Krokus en de Herfstvakantie, zullen de gemeentelijke vakanties elke werkdag doorgaan van 9u00 tot 16u00 zonder 
pauze. Opvang is voorzien van 7u30 tot 9u00 en van 16u00 tot 18u00 (ten laatste).  
De kinderen van het kleuteronderwijs en van het lager onderwijz vevinden zich in de Gemeenteschool “Les Glycines” van 7u30 
tot 18u00 (ten laatste) 
 

OPGELET :  

Op 01/11/2016, zijn er geen gemeentelijke vakanties !! 

 

In geval van nood buiten de werkuren, is het mogelijk een SMS te sturen of een boodschap te laten op de Jeugddienst 

0496/90.79.26.  

3. TARIEVEN EN BETALINGSWIJZEN 
De betaling dient uiterlijk op het einde van de inschrijvingsdatum uitgevoerd te zijn. 
 
Een financieel probleem mag geen rem zijn voor de deelname van een kind, daarom is het mogelijk de « Gemeentelijke 

Vakanties » in meerdere malen te betalen op basis van een afbetalingsplan mits goedkeuring va, de Gemeeenteontvanger. 

In dit geval is het echter noodzakelijk om ons de deelnemingsformulieren voor de gehele periode binnen te brengen. 

De ouderbijdrage betreffende de deelnamekosten van de gemeentelijke vakanties wordt vastgelegd door de Gemeenteraad. 

 Berchemnaar Niet-Berchemnaar 

 1
ste 

kind* 2
de 

en volgende* 1
ste 

kind* 2
de 

en volgende* 

Week van 5 dagen 45€ 40€ 90€ 80€ 

Week van 4 dagen 36€ 32€ 72€ 64€ 

Week van 3 dagen 27€ 24€ 54€ 48€ 

 *kind van hetzelfde gezin, op hetzelfde adres wonend, ten latste van de ouders of wettelijke voogden. 
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1) Per storting op het rekeningnummer ING BE85 3101 7840 4106 van het gemeentebestuur St-Agatha-Berchem. 

 
 Duidelijk als vermelding aanduiden: naam en voornaam van het kind + gem. vak. en de periode waarvoor de betaling 
werd uitgevoerd (1 overschrijving per kind) 
 
 Een kopie van het betalingsbewijs bijvoegen bij het inschrijvingsformulier (één betalingsbewijs per kind en per 
inschrijvingsperiode) 
 
2) Betaling per Bancontact bij de Jeugddienst  

 
Het inschrijvingsformulier volledig ingevuld meebrengen  
 

TERUGBETALING:  
De terugbetaling van de betaalde bedragen zal enkel gebeuren indien de afwezigheid gedekt is door een medisch attest van 
minimum 3 opeenvolgende dagen en gebeurt enkel per overschrijving op de bankrekening vermeld op het 
inschrijvingsformulier. 

 
4. BELASTINGAFTREK VAN OPVANGKOSTEN 
 
In overeenstemming met Artikel 145/35  van het Wetboek op de inkomstenbelastingen, zullen de ouders kunnen genieten 
van een belastingsaftrek voor de « Gemeentelijke Vakanties » voor één of meerdere kinderen.  De gemeente zal daarvoor 
tijdig een fiscaal attest afleveren conform het model voorzien door de FOD Financiën. 
 
Deze richtlijnen volgen de evolutie van de federale wettelijke bepalingen op dit gebied. 
 
5. AFWEZIGHEID EN LAATTIJDIGHEID 
 
Elke afwezigheid moet telefonisch gemeld worden aan de Jeugddienst, Koning Albertlaan 23 op het nummer: 02/563.59.20 
vóór 12u. 
 
Het personeel van de gemeentelijke vakanties is NIET gemandateerd om afwezigheden wegens ziekte of welke andere reden ook 
op te nemen, noch om documenten aan te nemen die bestemd zijn voor de Jeugddienst (medische attesten, attesten, 
correspondentie…). 

OPGELET! Indien de ouder zijn kind niet kan zelf kan komen afhalen om welke reden dan ook dient hij het personeel ‘s 
morgens te verwittigen en een volmacht te geven met de naam van de persoon die hem vervangt… U kan een voorbeeld 
van dit document op de laatste pagina van het document “informatie aan de ouders”. 

Om 18 uur sluit de school haar deuren. Elke bijkomende prestatie van het personeel na 18 uur  zal derhalve aan de ouders 
aangerekend worden, tenzij in geval van overmacht. Een bedrag van 15 € zal gevraagd worden per kind en per bijkomend 
aangevat halfuur. Dit bedrag zal door het gemeentebestuur aan de ouders worden aangerekend. 

6. DISCIPLINE 
 
Alle daden die blijk geven van gebrek aan discipline of ongehoorzaamheid worden onmiddellijk medegedeeld door de 
coördinator aan de Directie van het departement Opvoeding en Vrije Tijd via de Jeugddienst. 
 

Volgende sancties worden toegestaan : 

a) de berisping en/of de tijdelijke uitsluiting van één of meerdere activiteiten.  Deze sancties gaan onmiddellijk in en 

worden beslist door de coördinator van de «Gemeentelijke Vakanties», die vooraf de Jeugddienst zal informeren.  De 

Jeugddienst brengt de ouders op de hoogte; 

b) de tijdelijke en de definitieve uitsluiting van de «Gemeentelijke Vakanties» .  Deze sancties dienen voor toepassing 

ervan, goedgekeurd te worden door de Schepen van Jeugd en dienen aan het College van Burgemeester en Schepenen 

te worden medegedeeld. 
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De kinderen moeten het materiaal respecteren dat hen ter beschikking wordt gesteld. Bij vrijwillige vernieling zullen de 
herstellingskosten aan de ouders of ieder andere verantwoordelijke van het kind aangerekend worden. 

7. TYPEPROGRAMMA VAN DE DAG 

De activiteiten gaan door tussen 9u en 16u. De kinderen dienen dus uiterlijk om 9 uur aanwezig te zijn. 

De avondopvang loopt tot 18u, de kinderen dienen dus uiterlijk om 18u afgehaald te worden. 

Kleuters 

7u30 – 9u           Onthaal en opvang  

9u – 12u             Spelletjes en/of diverse activiteiten 

12u – 13u            Middagmaal 

13u – 14u               Ontspanningsperiode of kalme activiteiten 

14u – 15u30             Spelletjes en/of diverse activiteiten 

16u – 18u               Opvang 

 

Lagere 

7u30 – 9u           Onthaal en opvang 

9u – 12u               Activiteit naar keuze van het kind 

12u – 12u30             Middagmaal 

12u30 – 13u30        Ontspanningsperiode of kalme activiteiten 

13u30 – 15u30 Activiteit naar keuze van het kind                

16u – 18u               Opvang 

 

Een tussendoortje is voorzien in de voormiddag en de namiddag. 
 

8. MAALTIJDEN, HYGIENE EN MEDICATIE 

De tussendoortjes in de voor- en namiddag bestaan uit een drankje en een stuk fruit, yoghurt, …  
 
Het middagmaal (boterhammetjes) wordt meegebracht door de kinderen. Om gezonde voeding te stimuleren worden enkel 
water en fruitsap toegelaten. Ook snoepgoed is niet toegelaten. 
 
Indien het kind niet zindelijk is vragen wij om reservekledij mee te geven in geval van "ongelukjes" en steeds de coördinator 
te verwittigen. 
 
In geval van voorkomen van één van de volgende ziektes, zijn de ouders verplicht de coördinator onmiddellijk te verwittigen : 
kroep (difterie), buiktyfus, bacillaire, dysenterie, geelzucht, hersenvliesontsteking, kinderverlamming, roodvonk, mazelen, 
tuberculose, schurft, bof, kinkhoest, rubella, huidinfectie (impetigo), schimmels van de hoofdhuid, luizen.  

In geval van luisziekte (aanwezigheid van luizen of neten) mag het betrokken kind niet naar de “Gemeentelijke Vakanties”  
komen gedurende 24 uur. Mits een ouderlijk attest dat verklaart dat een behandeling werd toegediend kan het kind daarna 
opnieuw deelnemen..  

Voor al deze aandoeningen is de verwijdering van de zieke kinderen (en broers en zussen in sommige gevallen) verplicht. Een 
medisch attest van genezing is vereist vooraleer het kind opnieuw kan deelnemen. 

Geen enkel medicijn zal toegediend worden aan de kinderen zonder een schriftelijke toelating van de arts waarin het volgende 

vermeld zal worden “ dit medicijn dient gedurende de Gemeentelijke Vakanties toegediend te worden” met vermelding van de 

dosis en de periodiciteit. 
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9. IN GEVAL VAN ONGEVAL 

De kinderen worden verzekerd door het Gemeentebestuur tegen de ongevallen die zouden kunnen gebeuren gedurende de 
activiteiten of op de weg naar de «Gemeentelijke Vakanties » en terug. 

 
Bij ongeval neemt de coördinator de nodige maatregelen, in overleg met de Jeugddienst.  De ouders worden onmiddellijk 
gecontacteerd.  Daarom moet de verantwoordelijke in het bezit zijn van een telefoonnummer waar de ouders op ieder 
ogenblik bereikbaar zijn. 
 
In geval van twijfel zal een medisch onderzoek verricht worden.  Indien er werd beslist dat een onderzoek niet nodig is en 
dat de ouders desondanks toch naar de dokter gaan, zullen ze de uitgaven van deze raadpleging zelf moeten bekostigen. 
 
Soms is het mogelijk dat, ondanks de waakzaamheid van de animatoren, het kind ‘s avonds verontrustende tekens vertoont 
(na een val bij voorbeeld).  In dat geval moeten de ouders die een dokter hebben geraadpleegd zich de volgende dag 
aanmelden bij de coördinator voorzien van de eventuele medische attesten zodat de Jeugddienst een dossier kan indienen 
bij de verzekeringsmaatschappij binnen de vastgestelde termijn.  
 

10. PERSOONLIJKE VOORWERPEN EN DIEREN 

Verloren, beschadigde of gestolen kledij is niet verzekerd. Het meebrengen naar de “Gemeentelijke Vakanties” van onnodige 
en/of waardevolle voorwerpen (juwelen, speelgoed, geld, gsm, mp3speler, mp4speler, ipod of andere “hippe” voorwerpen) is 
verboden. Geen enkele verzekering zal de diefstal of beschadiging ervan dekken.    

Er wordt aan de ouders gevraagd om indien mogelijk de naam van het kind aan te brengen in de kleding.. 

Gevonden voorwerpen en kledij mogen afgehaald worden  aan het onthaal van de «Gemeentelijke Vakanties» ‘s morgens.  

Na de vakantie kan dit op de Jeugddienst van het Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem – Koning Albertlaan, 19 – 

1082 Brussel -   02/563.59.20. 

Huisdieren worden niet toegelaten. 

11. SUGGESTIES EN KLACHTEN 

De ouders mogen hun suggesties en eventuele klachten schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepen bezorgen : 
Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem.  
12. VOORBEELD VAN VOLMACHT 

 
Ik, ondergetekende (naam, voornaam)…………………………………………………………………………………………………….. geef toestemming 
aan (naam, voornaam) …………………………………………………………………………………………………………………………….. om mijn kind  
(naam, voornaam) …………………………………………………………………………………………………………………………………. te komen afhalen  
Op datum van ………………………………………. om ……………u…………… aan de GemeentelijkeVakanties van Sint-Agatha-Berchem. 
 
 
Naam, Voornaam,        Handtekening, 
………………………………………………..      …………………………………… 

 

13. TOESTEMMING OM HET KINFD ALLEEN NAAR HUIS TE LATEN GAAN 

 
Ik, ondergetekende (naam,voornaam)…………………………………………………………………………………………………….. geef toestemming 
aan mijn kind (naam, voornaam) ………………………………………………………………………………………………………….om alleen naar huis te 
gaan vanuit de Gemeentelijke Vakanties 
geef toestemming aan mijn kind (naam, voornaam)……………………………………………………………… om zijn broer/zus (naam, 
voornaam) ….……………………………………………………………..… te begeleiden op de terugweg. 
 
Ik bevestig  hierbij dat mijn kind ingeschreven is in het  4

e
 leerjaar of hoger. 

 
 
Naam, Voornaam,        Handtekening, 
………………………………………………..      …………………………………… 


