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Voorwoord
Beste ouder, Viking, familielid of sympathisant van KSA Oostende

De warme zomervakantiemaanden zijn ten einde gekomen, zon zee strand hebben plaats
gemaakt voor schoolbanken en nieuwe leerkrachten. De zomertijd is over en maakt zich nu
klaar voor een diepe winterslaap, wachtend op de volgende zomervakantie. Het uitkijken naar
de vele reizen, vele kampen, naar het strand gaan met je vrienden en à volonté ijsjes eten
maken nu plaats voor het uitkijken naar school, bijleren en misschien al in de verste verte eens
uitkijken naar de Sint en Kerstmis. Nu zou je snel zeggen: “Oei, maar dat is nog zo lang! Wat
in de tussentijd?” Wel, dit is waar wij in het verhaal komen…

Wat als wij jou kunnen zeggen dat de “saaie periode” tussen zomer en kerst eigenlijk véél
leuker is dan de zomer en de feestdagen tezamen, dat je niet hoeft te wachten op een
familiefeest om te kunnen vieren! Kijk, wij zorgen ervoor dat het elke zaterdag feest is, met al
je vrienden en familie zoveel je wilt! Wat je je ook kan bedenken van favoriete bezigheid de
zaterdagmiddag, wij doen het beter. Voor moest je je afvragen wat voor dingen we allemaal
doen hier dan mag je gerust eens afkomen op onze Startdag! Maak jullie alvast klaar voor een
avontuur want jullie worden omgetoverd tot echte Explorers! Jullie zullen worden opgeleid
door niemand minder dan de alom bekende en misschien wel beste avonturier aller tijden…

Dora The Explorer!!!
Zijn jullie in staat om samen met Dora en jullie favoriete leidingsteam alle wereldproblemen
op te lossen zoals; hoe geraken we over deze rivier? Of, hoe raken we af van die dekselse
Zwieber?! Maar hoe dan ook laten we tonen aan de wereld dat de Vikinghorde de sterkste
ban is en we zien jullie allemaal de eerste activiteit in jullie mooiste avonturier outfit!!!

Tot dan en vele mysterieuze avonturistische groetjes van jullie favoriete leidingsteam.
Bert, Gerben, Robby en Thibo
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Verhalend Kader
In een land hier ver, ver vandaan leefde ooit een klein meisje. Haar naam was
Dorothea Hernandez, maar ze noemde zichzelf liever kortweg… Dora. Verlaten
door haar ouders en smachtend naar avontuur en spanning ging ze door het
leven. Ze voelde zich bijna altijd enorm eenzaam ondanks haar beste vriend,
een aap genaamd Boots. Met Boots kon ze het best goed vinden maar beide
vonden ze dat er iets miste in hun leven, iets nieuws, een groots avontuur waar
ze voor geboren waren, maar die tot nu toe nog geen teken van zich had laten
tonen…
Jaren gingen voorbij en Dora groeide op, nog steeds hetzelfde oude leventje
aan het leiden, Boots was al een volwassen aap geworden en Dora was nog
steeds eenzaam. Op een dag waren Dora en Boots rustig bessen aan het
plukken in het bos niet ver van hun nederig stulpje, tot Boots plots een vreemd
wezen zag loeren van achter een boom. Boots was een beetje terug gedeinsd
maar voor Dora was dit onverwacht bezoek een serieuze opsteker, kwam er
eindelijk een einde aan haar saai en normaal leventje?
Dora ging dichterbij, pas nu zag ze wat voor beest dit eigenlijk was, beter nog
wat voor VOORWERP het was. Ze kon haar ogen niet geloven toen ze zag dat
het een pratende en zwevende rugzak was! De rugzak was gewond en Dora
twijfelde geen moment om te helpen, ook al kon de rugzak nog steeds
gevaarlijk zijn. Ze verzorgde de rugzak en lapte hem weer op, waarna de rugzak
zijn dankbaarheid wou tonen. Hij gaf Dora een magische kaart en vertelde hen
wat hem was overkomen. Hij sprak over een groot, heel groot en gemeen
duister dat de wereld aan het overnemen was en hij hun hulp nodig had om
het te stoppen. Dora vroeg waar hij het over had, welk duister? Het enige wat
Rugzak daar op kon antwoorden was 1 woord, 1 naam en het ging door merg
en been… ZWIEBER!!!
Dora en Boots wisten het zeker, dit is het avontuur waar ze hun hele leven op
gewacht hebben. Maar ze wisten ook dat ze het niet alleen zouden kunnen,
een groep van krachtige jonge strijders en avonturiers was nodig om hen te
helpen, maar waar konden ze die mensen vinden…
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Gerben Pister
(Banhoofd/Bansecretaris)

Adres: Longchamplaan 1, 8400
Oostende
Nr: 0497 77 91 73
Mail: gerben.pister@gmail.com

Bert Hamers AKA
Potje

Adres: Vanderstichelenstraat
26, 8400 Oostende

(Co-Banhoofd/AssistentBansecretaris)

Nr: 0472 08 36 74

Robby Vandoorne

Adres: Nieuwpoortsesteenweg
515, 8400 Oostende

(EHBO-Verantwoordelijke)

Mail:
bert.hamers98@gmail.com

Nr: 0491 12 95 12
Mail:
robbyvandoorne@icloud.com

Thibo Guilini
(Eerste jaar/Algemene
Bansecretaresse)

Adres: Spalaan 15, 8400
Oostende
Nr: 0470 32 43 80
Mail: Thibo.guilini@gmail.com
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ACTIVITEITJES!!!
14/09

Startdag:

Bosjoenk

14u –
17u
21/09

Jullie geliefde leiding heeft er al weer
alles aangedaan om dit jaar mega cool
te maken voor jullie. Elke zaterdag
lachen, gieren, brullen…

Dora op het strand:

Hebben jullie al een liefje? Ik wil
jullie enkel waarschuwen want voor
je het weet val je voor de charmes
van onze nieuwe vriendin.
(oooh spannend!!)
Ook vandaag zullen jullie weer veel
plezier hebben.
afkomen dus!!
Ouders opgepast: vergeet de beste
avond van jullie leven niet en kom
zeker eens langs op onze
fantastische Kaas en Wijn avond.
Vandaag spelen we nog eens met de
vriendjes en geestig dat het gaat zijn
!

VTI

GROTE GERBEN
VERJAARDAGSSPEL

Verassing!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ouders: Laatste officiële
inschrijvingsdag!!

Bosjoenk

LEIDINGSWEEKEND:

Sorry jongens maar vandaag is onze
inspiratie op, we gaan op zoek naar
nieuwe
houden jullie alles onder controle
daar zo ?
groetjes: jullie lieftallige leiders.
Vandaag is het tijd om nog eens als
een echte vikinghorde te gaan
ravotten in de bossen.

////

14u 17u
28/09

Dora in het park:

14u –
17u

05/10
14u –
17u
12/10
14u –
17u
19/10

Dora op het plein:

14u –
17u
26/10
14u –
17u

Dora in het bos:
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VTI

VTI

VTI

02/11

Dora op tocht:

10u –
17u

09/11
14u –
17u

16/11

VTI

Neem zeker genoeg water mee voor
onderweg! xoxo
Het grote
vliegtuigspel:

Dora in de avond:

18u –
21u

23/11

Onze goede vriend De Kaart neemt
het vandaag over, en hij bepaald wat
we doen en waar we heen gaan.

Dora in het stad:

Wat zullen we hier doen?
op reis naar een warm land? Je zult
het nooit weten, of misschien toch
wel.
Kom van die Playstasion af en ga
mee met ons op avontuur, wie weet
waar we belanden.
Vandaag wordt het nu effe anders
dan anders.
Trek je stoute schoenen aan want
vandaag wordt er getast in het
duister. (En ben je bang? Geen
probleem geef dan een handje aan
jullie stoere, sterke, knappe en voor
niets bange leiding!! )
We maken het stad onveilig ;)

VTI

VTI

VTI

14u –
17u
Merk je een foutje op of heb je andere vragen over de kalender, twijfel niet om de leiding te
contacteren!
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Spelletjes!!!!

Kleurwerkje!

Zoek het juiste lint!
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Wist je dat…???
…Wist je dat je alles uit Dora haar zak kan halen?
…Wist je dat Diego de vriend is van Dora?
…Wist je dat Gerben stiekem een oogje heeft op Dora?
…Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
…Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken?
…Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was?
…Wist je dat dat de meeste vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen?
…Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken?
…Wist je dat dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is?
...Wist je dat dit Thibo zijn eerste jaar is?
…Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in zijn leven?
…Wist je dat Robby ook vaak de weg niet vindt net als Dora?
…Wist je dat de Kolibrie achteruit kan vliegen?
…Wist je dat een kolibrie een vogel is?
…Wist je dat dit een leuk jaar wordt?
…Wist je dat dit geen waar is?
…Wist je dat dit een supermega fantastisch keicool awesome lit jaar vol plezier wordt?
…Wist je dat dit wel waar is?
…Wist je dat de leiding er super veel zin in heeft?
…Wist je dat de langste hartstilstand die iemand overleefde 4 uur duurde?
…Wist je dat de Nijl de langste rivier ter wereld is?
…Wist je dat de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is?
…Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?
...Wist je dat leider potje grote fan is van Dora?
…Wist je dat wij eigenlijk allemaal grote fan zijn van Dora?
…Wist je dat jij een nog grotere fan zal worden dan ons?
…Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is?
…Wist je dat de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen?
…Wist je dat dieren ook humor hebben?
…Wist je dat Donald Duck strips verboden waren in Finland, omdat hij geen broek draagt?
…Wist je dat dit wist je datje de laatste is?
…Wist je dat dit een mopje is?
…Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd?
…Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?
…Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat
…Wist je dat het nu echt gedaan is?
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De bondsleiding
Voor al uw vragen in verband met de werking van KSA, kunt u terecht bij de
bondsleiding, wij helpen u graag verder! Bondsleidster Helene stop maar geen nood,
Kayleigh neemt Helene haar taken over en helpt u graag verder!
Dit jaar krijgen de bondsleiding en leiding ook meer steun, Toon is er voor alle
pedagogische begeleiding, Lot (oud bondsleidster) en Benoit zullen ook hun steentje
bijdragen aan het ondersteunen van de bondsleiding en de werking van KSA
Oostende Meeuwennest.
Bondsproost Dirk ontfermt zich over de K (katholieke) in KSA!
Tuur Fouquet, Bondsleider

0493/ 15 24 10
Leffingestraat 275, 8400 Oostende
tuur@ksaoostende.be

Kayleigh, Bondsleidster

0475/ 42 35 53
San Cirolaan 20
Kayleigh@ksaoostende.be

Wannes Deprez, Bondssecretaris

0471/ 85 36 95
Nachtegalenlaan 9, 8400 Oostende
wannes@ksaoostende.be
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Toon Huntjens, Pedagogisch
begeleider

toon@ksaoostende.be

Lot Fouquet, Volwassen begeleidster

lot@ksaoostende.be

Benoit De Becker, Volwassen
begeleider

benoit@ksaoostende.be

Dirk Masschelein, Bondsproost

dirk@ksaoostende.be
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Verzamelplaatsen
Beste ouders
Wij zijn begin september verhuisd van het Misspelplein naar ‘t Bosjoenk (vlakbij de
kazerne) waar wij onze werking zullen verderzetten, dit omdat het mispelplein
verkocht werd. We hebben dus nog steeds 3 verzamelplekken; Ieperstraat 23 (huis
met de rode kraan); het VTI (kleine poort) en nu ook ‘t bosjoenk (Zinnialaan 1)!

Ieperstraat 23

VTI kleine poort (stuiverstraat 84)

’t Bosjoenk (zinnialaan 1)
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Terugbetaling lidgeld + Terugbetaling kamp
Het geld dat u aan KSA is natuurlijk fantastisch besteed, maar u kunt daar ook een
deel van terug vragen. Er zijn drie plaatsen waar u eventueel geld kan terug krijgen.
1. De eerste is Stad Oostende. Vroeger moest u een blad invullen en door ons
laten invullen. Nu kan u die volledige papierwinkel digitaal invullen! Via de site
van
Stad
Oostende
(https://www.oostende.be/terugbetalinglidgeldjeugdwerk) kan u €10 terug
krijgen van het lidgeld. Let wel op! De digitale versie is enkel in te vullen tot 31
oktober!
2. Een tweede mogelijkheid is via de mutualiteit. Hier kan u afhankelijk van de
mutualiteit voor zowel lidgeld, weekend en kamp geld terugkrijgen. Als u de
nodige papieren meegeeft vullen wij die met veel plezier in! Ga dus eens na
welke voordelen uw mutualiteit geeft!
3. Ten slotte kan u ook voor kinderen tot 12 jaar het afgelegde kamp inbrengen
in uw belastingen! Er kan voor ieder kind een attest aangemaakt worden als
bewijs voor deelname aan het kamp.
Zijn er vragen omtrent de terugbetaling, dan kan u altijd terecht bij de bondssecretaris
Wannes Deprez via wannes@ksaoostende.be.

Inschrijvingsmomenten
Ieder jaar brengt opnieuw de papierwinkel van inschrijvingsfiches met zich mee. Om
alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en iedereen zo snel mogelijk in te schrijven
voorzien wij twee grote momenten waarop u mag komen inschrijven!
Een eerste zal meteen op Startdag 14/09/2019 zijn! Wij staan met veel plezier klaar
aan de infostand om uw KSA’er weer officieel deel van deze vereniging te maken!
Een tweede moment wordt ingelast een kleine maand later 12/10/2019. Hierbij zullen
wij opnieuw klaarstaan om al uw inschrijvingen aan te nemen. Dit is ook meteen het
laatste inschrijvingsmoment!
Bent u nieuw in KSA of twijfelt u of u uw zoon of dochter wil inschrijven in KSA? Tot en
met 12/10/2019 kan u volledig gratis de activiteiten bijwonen zonder ingeschreven te
zijn. Vanaf het laatste inschrijvingsmoment vragen wij u om definitief in te schrijven.
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Kaas- en Wijnavond
Zaterdag 28 september 2019
Zaal Astrid
Gentstraat 6

18u30 Viering met leidingaanstelling
19u30 Receptie
20u00 Bedanking oud- leiding
20u15 Maaltijd met leid(st)erdopen
Ook dit jaar verwennen we jong en oud met een spetterende kaas- en wijnavond. We
beginnen met de officiële voorstelling van de nieuwe leiding om 18u30. Dit zal iets
anders verlopen dan andere jaren. Omdat de kerk in verbouwing is, zullen we de
aanstelling in Zaal Astrid laten plaatsvinden. Mogen we daarom ook vragen om indien
je niet naar de viering wilt komen ook enkel te komen vanaf 19u30, wanneer de
receptie zal starten. Tenslotte beginnen we aan de maaltijd en kunt u de hele avond
genieten van lekkere kazen, verfrissende drankjes en sfeervolle muziek. Een ideale
gelegenheid voor een gezellige babbel met oude bekenden, en dé plaats om oude
(KSA-) herinneringen boven te halen. In de loop van de avond worden ook de nieuwe
leiding gedoopt, en die zorgen ook voor de nodige entertainment. Net als vorig jaar
halen we onze kazen bij de Kaashoeve. Dit is een Oostendse boerderij die een
assortiment kazen vervaardigt met eigen, verse hoevemelk. Maar dit jaar vullen we
de lijst ook aan met enkele klassieke zachte kazen. Zijn er nog vragen? Aarzel dan
zeker niet om contact op te nemen met iemand van de bondsleiding!
Kayleigh Dhiedt (0475/42 35 53) en Tuur Fouquet (0493/15 24 10). Inschrijven kan door
een mail te sturen naar wannes@ksaoostende.be en het gepaste bedrag over te
schrijven op volgend rekeningnummer: BE76 8334 2093 4695, of door op een van de
volgende activiteiten onderstaand ingevulde strookje in te dienen aan iemand van
de leiding. De prijs bedraagt €12/persoon voor een kaasschotel. Voor kinderen zijn er
pannenkoeken verkrijgbaar aan €5 (kinderaperitief, 2 pannenkoeken en een drankje
inbegrepen)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De familie……………………………………………………………………………bestelt hierbij:
-

………………………. Kaarten voor KAAS aan €12 per stuk
= €………….
………………………. Kaarten voor PANNENKOEKEN & DRANKJE aan €5 per stuk
=€……….
TOTAAL = € …………………….
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Kampen
Voor sommigen lijkt het misschien alsof we nog maar net teruggekeerd zijn van kamp,
voor anderen kan het niet snel genoeg weer opnieuw beginnen! Vandaar worden
hieronder alle gegevens van de kampen en weekends voorgesteld. Wilt u uw KSA’er
inschrijven voor een kamp? Dan schrijft u het gepaste bedrag over naar de rekening
van de ban waarin uw KSA’er zit met als vermelding Kamp + naam KSA’er en klaar is
kees! Let wel op, na 1 mei kost het 10 euro meer om in te schrijven!

Ban

Datum

Locatie

Prijs

Kabouters

11/07 – 16/07

’t Chiropaksken
Appelterredorp 13A
9400 Ninove

90* of 95 euro

Kwebbels

16-07 – 21/07

’t Chiropaksken
Appelterredorp 13A
9400 Ninove

90* of 95 euro

Ravotters +
Vikinghorde

11/07 – 21/07

Ter Linde
Cremerdijk 12
3990 Peer

150* of 160 euro

Pagadders +
Flodders

21/07 – 31/07

Knapen + Trendies

02/08 – 12/08

Jonghernieuwers +
Zwervers

Wordt zo snel
mogelijk
gecommuniceerd!

Het Doorntje
Hoondschootebaan
13
8630 Veurne
Comblain Fairon
Route de Géromont
1
4180 Fairon
(Hamoir)
Buitenlands kamp

*Zoon of dochter met nog een broer of zus in KSA
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150* of 160 euro

170* of 180 euro

Wordt zo snel
mogelijk
gecommuniceerd!

Weekends
Kun je niet wachten tot het kamp in de zomer, maar wil je toch eens langer dan drie
uurtjes bij de KSA zijn? Dan hebben wij voor jou de ideale oplossing. Wij organiseren
een weekend waar zowaar alle jongens of alle meisjes samen gaan ravotten tot ze
erbij neervallen!
Inschrijven kan door €37 over te schrijven naar de ban van uw KSA’er met als
vermelding Weekend + naam KSA’er.

Jongensweekend 21/02 – 23/02
Dit jaar trekken de jongens naar de
Ruischaard in Alveringem! Allemaal
samen zullen ze er een heus avontuur
maken.
Adres: Beverenstraat 88, 8691
Alveringem

Meisjesweekend 06/03 –
08/03
Dit jaar trekken de meisjes terug
naar de Pannenhoeve – De
Meers + ’t Vorgas! De
combinatie van zoveel toffe
mensen samen kan alleen maar
een recept voor succes zijn!
Adres: Groenestraat 76, 8691
Leisele
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Rekeningnummers
Kabouters
BE44 8334 2468 3545

Kwebbels
BE18 8334 2468 5565

Ravotters
BE95 8334 2468 4858

Pagadders
BE19 8334 9730 4112

Vikinghorde:
BE73 8334 2468 5060

Flodders
BE60 8334 2468 6070

Knapen
BE51 8334 2468 5262

Trendies
BE49 8334 2468 6171

Jonghernieuwers
BE29 8334 2468 5464

Zwervers
BE38 8334 2468 6272

Beknopte privacyverklaring KSA Oostende
Je persoonsgegevens en die van je kind worden verwerkt door KSA Oostende
Meeuwennest, gevestigd te Ieperstraat 23, 8400 Oostende te bereiken via
bondsleiding@ksaoostende.be. We gebruiken die gegevens voor ons ledenbeheer en
om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en werking. Meer info over ons
beleid rond gegevensverwerking en hoe je je rechten kan uitoefenen vind je via
www.ksaoostende.be Lid worden van KSA Oostende Meeuwennest 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.

Online Fotoarchief
Even nostalgisch? Geen probleem! KSA Oostende
heeft een heus fotoarchief tot zijn beschikking
gekregen dankzij het werk van Wim Verleene. Je kunt
er sfeerfotos en kampkiekjes teruikijken tot in het jaar
1948!!
Om dit archief te bezoeken surft u gewoon naar de
volgende link:
Ravotter-Vikinghordekamp 2018

https://www.ksameeuwennest.be/Foto-Archief

Kwebbelkamp
1997
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
KSA Oostende Meeuwennest

Identiteitsgegevens
Naam lid*:
Geboortedatum*:
Groep:
Inschrijvingsgel
d
Naam
(ouder/voogd)
:
Straat +
huisnummer*:
Postcode*:
Gsm:
E-mail*:

Voornaam
................................................ lid*:
Geslacht*: M / V Geboorteplaa
ts:
............... / X

.................................................

................................................
Kabouters / Ravotters / Vikinghorde / Knapen / Jonghernieuwers
Kwebbels / Pagadders / Flodders / Trendies / Zwervers
€30, KSA’er zonder broer/zus in KSA
€28, KSA’er met broer/zus in KSA

...............................................

Voornaam
(ouder/voogd
):

................................................

...............................................................................................................................................
Gemeente*
................. :
...................................................................................
Telefoon/Gsm
............................................... 2:
................................................

.................................................................................................................................

Eventuele tweede verblijfplaats
Naam
(ouder/voogd)
:
Straat +
huisnummer:

Voornaam
(ouder/voogd)
............................................... :

..............................................................................................................................................

Postcode:

.................... Gemeente:

Gsm:

Telefoon/Gsm
............................................... 2:

E-mail:

.................................................................................................................................

...............................................

...................................................................................
................................................

*: Deze gegevens zijn verplicht in te geven in Digit, het ledenadministratieplatform van KSA
Nationaal.
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Andere informatie
Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden? (Vlug moe, bedwateren,
slaapwandelen). Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Toestemming beeldmateriaal
Ik, ............................................................................................... geef toestemming dat er
beeldmateriaal van mij/mijn kind gemaakt wordt gedurende het komende KSA-jaar (20192020) en geef toestemming dat deze foto’s of ander beeldmateriaal door KSA Oostende
Meeuwennest, de provinciale werkkringen en KSA Nationaal vzw gebruikt kunnen worden
voor organisatiedoeleinden (cf. sociale media, website, leden- en leidingstijdschrift,
publicaties …).
JA: o NEE: o
Voor het maken en publiceren van sfeerbeelden of niet-gerichte foto’s is toestemming niet
vereist. Verschijnt er achteraf toch een foto of filmpje waar je niet tevreden over bent, neem
dan contact op met Wannes Deprez, 0471 85 36 95 of via wannes@ksaoostende.be
De persoonsgegevens hierboven ingevuld worden bewaard en verwerkt door KSA Oostende
Meeuwennest. De gegevens gebruiken we om je te contacteren en op de hoogte te houden
van onze werking en activiteiten. Bovendien geven we de gegevens door aan KSA Nationaal
vzw via het digitaal ledenbestand (Digit) voor de aansluiting bij KSA Nationaal vzw, voor het
afsluiten van de nodige verzekeringen en het versturen van de leden- en leidingstijdschriften.
Meer informatie over ons beleid rond gegevensverwerking en je rechten omtrent je gegevens
vind je in onze privacyverklaring op www.ksaoostende.be/privacy
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en geeft de
uitdrukkelijke toestemming met de verwerking ervan.
Datum:

Handtekening:
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Naam: ………………………………………………. Telefoon: ………………………………………..
Heeft uw kind een ziekte of beperkingen? (suikerziekte,
Ja
Nee
huidaandoeningen,
epilepsie, astma …)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Moet uw kind tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen
Nee
Ja
nemen?
Welke?
...............................................................................................................................................
Hoe vaak?

...............................................................................................................................................

Hoeveel?

...............................................................................................................................................

Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus?
Wanneer voor het laatst?

Ja

Nee

.......................................

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

Ja

Nee

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Volgt uw kind een speciaal dieet (lactosevrij, geen varkensvlees,
allergieën …)?

Ja

Nee

...........................................................................................................................................................................
Mag uw kind deelnemen aan normale activiteiten, aangepast aan
de leeftijd?
- Sport
- Spel
- Staptochten
- Zwemmen
- Andere: ...............................................................................................

Ja
Ja
Ja
Ja

o
o
o
o

Nee
Nee
Nee
Nee

De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt niet doorgegeven, tenzij
aan (medische) hulpverleners en wordt bijgehouden door een verantwoordelijke binnen
de leidingsploeg. De leiding heeft afspraken gemaakt om vertrouwelijk om te gaan met
de gegeven informatie. De dieetvoorkeur en allergieën worden uiteraard doorgegeven
aan de kookploeg.
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en geeft de
uitdrukkelijke toestemming met de verwerking ervan. Meer info over ons privacybeleid vindt
u in onze privacyverklaring op www.ksa.be/privacy.

Datum:
Handtekening:
Bevestig hier twee zegeltjes van het ziekenfonds.
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