
Aanmelden voor FamilyCamp 
Door dit formulier in te vullen meld je jouw gezin aan voor het FamilyCamp. Om het 

camp goed op een ieder af te kunnen stemmen, vragen we extra informatie. Neem dus 

even de tijd �.  U kunt het formulier scannen en emailen, of ouderwets via de post 

versturen:  

t.a.v. FamilyCamp 

Mussenkampseweg 32 

8181 PK Heerde 

1.Uw gegevens 

VOOR WELKE WEEK?  

24-30 juli 2021 - Heidebeek 

31 juli – 6 augustus 2021 - Heidebeek 

 

 

NAAM 1E VOLWASSENE: ______________________________________________ 

GESLACHT: M / V 

GEBOORTEDATUM:   

MOBIELE NUMMER:  

E-MAIL:  

 

NAAM 2E VOLWASSENE: ______________________________________________ 

GESLACHT: M / V 

GEBOORTEDATUM:   

MOBIELE NUMMER 2e volwassene: 

E-MAIL 2e volwassene:  

 

ADRES: 

 

 

Kerkgenootschap:  



2. Kinderen 

Komen er kinderen met u mee? Vul dan hieronder hun gegevens in. 

 

NAAM KIND 1:________________________ 

GESLACHT: M / V 

GEBOORTEDATUM:   

BIJZONDERHEDEN: Zaken waar we rekening mee moeten houden, zoals allergieën, rugzakje, etc. 

 

 

NAAM KIND 2: ________________________ 

GESLACHT: M / V 

GEBOORTEDATUM:   

BIJZONDERHEDEN: Zaken waar we rekening mee moeten houden, zoals allergieën, rugzakje, etc. 

 

 

NAAM KIND 3: ________________________ 

GESLACHT: M / V 

GEBOORTEDATUM:   

BIJZONDERHEDEN: Zaken waar we rekening mee moeten houden, zoals allergieën, rugzakje, etc. 

 

 

NAAM KIND 4: ________________________ 

GESLACHT: M / V 

GEBOORTEDATUM:   

BIJZONDERHEDEN: Zaken waar we rekening mee moeten houden, zoals allergieën, rugzakje, etc. 

 

 

NAAM KIND 5: ________________________ 

GESLACHT: M / V 

GEBOORTEDATUM:   

BIJZONDERHEDEN: Zaken waar we rekening mee moeten houden, zoals allergieën, rugzakje, etc. 

  



3. Persoonlijke vragen 

WAT IS DE REDEN VAN JE/JULLIE AANMELDING? 

 

 

 

 

 

VERTEL IETS MEER OVER JE/JULLIE GEZINSSITUATIE: Bijvoorbeeld: hoe lang getrouwd, beroep(en), 

gebeurtenis of toestand waarvan je ons op de hoogte wilt brengen, bijzonderheden, etc. 

 

 

 

 

 

WAT ZIJN JE VERWACHTINGEN VOOR HET FAMILYCAMP? 

 

 

 

 

 

Allergieën: Indien van toepassing per volwassene vermelden (kinderen op vorige blz) 

 

 

Email ons met deze aanmelding een recente familiefoto van goede kwaliteit.  

  



4. Instemming & Kosten 

CONTACTPERSOON IN GEVAL VAN NOOD: 

Naam: _________________________________ Telefoonnummer:___________________________ 

 

HOE OF WAAR HEB JE OVER FAMILYCAMP GEHOORD?  

Dit helpt ons om effectief informatie te verspreiden 

 

VERKLARING VAN INSTEMMING MET HET BELEID KINDVEILIGHEID* - Man 

Ik onderteken hierbij de Verklaring Beleid Kindveiligheid van Jeugd met een Opdracht Heidebeek. Ik 

verklaar dit document te hebben gelezen en stem ermee in. 

 

Datum / Plaats: _________________ 

 

Handtekening: __________________ 

 

VERKLARING VAN INSTEMMING MET HET BELEID KINDVEILIGHEID* - Vrouw 

Ik onderteken hierbij de Verklaring Beleid Kindveiligheid van Jeugd met een Opdracht Heidebeek. Ik 

verklaar dit document te hebben gelezen en stem ermee in. 

 

Datum / Plaats: _________________ 

 

Handtekening: __________________ 

* Dit document is beschikbaar via de link, of wij kunnen dit op verzoek per mail toesturen. 

 

AVG INSTEMMING 

Met het indienen van dit formulier stem ik ermee in dat Family Ministry Heidebeek de ingevulde 

gegevens van mij en mijn gezin mag gebruiken voor het FamilyCamp en waar nodig delen binnen het 

organiserende team. Wij mogen met je communiceren over toekomstige FamilyCamps, tenzij je 

jezelf hiervoor expliciet afmeldt via info@familycamps.nl. Zie de website voor de privacyverklaring. 

KOSTEN 

Betaling is niet nodig voordat je de aanmelding verzendt. De actuele prijzen staan vermeld op 

familycamps.nl. In antwoord op je aanmelding zullen we de kosten voor jullie gezin bevestigen. 

Er is een Vroegboekkorting bij aanmeldingen vóór 1 maart. 


