
 

 

KSA KERELSTEDE VEURNE 

Inschrijvingsfiche en medische fiche 
 

 
Naam:____________________    Voornaam:________________ 

 

Geboortedatum_____________    Adres:____________________ 

 

Tel1:_____________________     ___________________ 

 

Tel2:_____________________    E-mail:____________________ 

 

 

 

Huisdokter:________________    Adres:____________________ 

 

Tel:______________________     ____________________ 

 

Vertoont uw zoon één der volgende klachten: 

- minder goed zien (draagt bril? draagt lenzen?) 

- minder goed horen 

- stoornissen in de beweging 

- astma 

- hoofdpijn 

- buikpijn 

- vallende ziekte 

- chronische vermoeidheid 

- andere 

 

Werd uw zoon ingeënt tegen tetanus? Wanneer? 

 

 

Is uw zoon allergisch aan bepaalde voedingsmiddelen,geneesmiddelen,…? 

 

 

Heeft uw zoon bepaalde karaktertrekken waar rekening mee moet gehouden worden? 

Kan uw zoon zwemmen? 

Zijn er andere punten waar aandacht aan besteed moet worden? 

 

 

 

 

 

 

 

tel:______________________


 

 

Gegevensverwerking en privacy 
 

Je persoonsgegevens en die van je kind worden verwerkt door KSA Kerelstede Veurne. We gebruiken die 

gegevens voor ons ledenbeheer en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en werking 

Lid worden van KSA Kerelstede Veurne betekent automatisch ook lid worden van KSA Nationaal vzw. In het 

kader van ledenbeheer, verzekering en het verzenden van het leden-en leidingstijdschrift geven wij 

identificatie- en contactgegevens door aan KSA Nationaal vzw, Vooruitgangstraat 225, 1030 Schaarbeek, 

info@ksa.be. Meer info vindt u op www.ksa.be/privacyverklaring. 

 

De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt niet doorgegeven, tenzij aan (medische) 

hulpverleners en wordt bijgehouden door een verantwoordelijke binnen de leidingsploeg. Ondergetekende 

verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en geeft de uitdrukkelijke toestemming met de 

verwerking ervan.  

 

In functie van de nieuwe privacywet vragen we graag ook je toestemming om tijdens ons werkjaar foto’s of 

ander beeldmateriaal te maken waarop onze leden te zien zijn. Hierbij geef je ook toestemming aan KSA om 

dit beeldmateriaal te gebruiken voor organisatiedoeleinden (cf. website, sociale media, leden- en 

leidingstijdschriften, publicaties …)  

 

We willen je erop wijzen dat voor het maken van sfeerbeelden of niet-gerichte foto’s toestemming niet vereist 

is. Verschijnt er achteraf toch een foto of filmpje waar je niet tevreden over bent, neem dan contact op met 

bert@ksaveurne.be 

 

Naam (ouder/voogd)        Handtekening: 


