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Verzamelformulier voor aanmelden 

 

Stichting Rotary Kinderkamp hanteert een privacybeleid overeenkomstig de regels van de 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Onze Privacyverklaring kunt u lezen 

op onze website en daar als pdf bestand downloaden. 

Dit verzamelformulier moet door u als Kinderkamp contactpersoon (lid van de aanmeldende 

Rotaryclub), samen met de ouders/verzorgers, worden ingevuld. Voorafgaand aan het 

invullen dient u de ouders/verzorgers op de Privacyverklaring van de Stichting Rotary 

Kinderkamp te wijzen. 

Gebruik dit verzamelformulier bij het verzamelen van de gegevens die u later moet invullen 

op het ‘webformulier aanmelden’ in de beveiligde omgeving van onze website. Stuur nooit 

een kopie van het ingevulde formulier naar de organisatie van het Rotary Kinderkamp. 

 

 

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DIT FORMULIER   

 

Stap 1 

De vragen op het verzamelformulier corresponderen met die op het webformulier. 

Sommige vragen zijn meerkeuzevragen. In dat geval zijn de mogelijke antwoorden bij de 

betreffende vraag aangegeven. Op het webformulier is het invullen van alle vragen 

verplicht behalve de met NV aangemerkte. Lees vooral ook de toelichting bij de vragen.  

Stap 2 

Laat het ingevulde verzamelformulier ondertekenen door de ouders/verzorgers (in geval 

van gescheiden ouders de ouder(s) met het ouderlijk gezag; dat kunnen beiden zijn!). Door 

het ingevulde formulier te ondertekenen verklaren de ouders/verzorgers zich met deelname 

van hun (pleeg)kind aan het kamp akkoord en machtigen zij u als Kinderkamp 

contactpersoon om namens hen de via dit verzamelformulier verkregen gegevens in te 

vullen op het ‘webformulier aanmelden’. 

Stap 3 

Om het ‘webformulier aanmelden’ te kunnen invullen moet u inloggen met uw Rotary 

inloggegevens. Zodra u het webformulier opent, ziet u eerst een inlogscherm. U dient uw in 

LeAd bekende e-mail adres en het u bekende wachtwoord in te voeren. Dat zijn dezelfde 

gegevens die u gebruikt om in te loggen bij LeAd (de Rotary ledenadministratie) en bij de 

Rotary app op uw smartphone. Geef NOOIT uw Rotary inloggegevens aan iemand anders. 

Stap 4 

U dient het ingevulde en door de ouders/verzorgers ondertekende verzamelformulier tot 

drie maanden na afloop van het kamp zorgvuldig te bewaren en daarna te vernietigen. Het 

is de verantwoordelijkheid van u als Kinderkamp contactpersoon om discreet met dit 

verzamelformulier om te gaan en de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend te 

gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.  
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Gegevens van de Rotaryclub en Kinderkamp contactpersoon 

De hieronder vermelde Kinderkamp contactpersoon moet clublid zijn van de aanmeldende 

Rotaryclub en dient tijdens de kampperiode permanent bereikbaar te zijn! In geval van 

onverwachte situaties of een calamiteit moet de leiding van het Rotary Kinderkamp met 

hem/haar kunnen overleggen, bijvoorbeeld als het kind onverwacht moet worden 

opgehaald. 

Naam Kinderkamp contactpersoon 
 

E-mailadres Kinderkamp contactpersoon  

Telefoon contactpersoon GSM 
 

Telefoon contactpersoon thuis  NV 
 

Telefoon contactpersoon werk  NV 
 

Naam Rotaryclub  

District  

 

Persoonsgegevens van kind en ouders/verzorgers 

Controleer bij het invullen van de geboortedatum of het kind op 1 augustus in het jaar van 

deelname aan het kamp niet jonger dan 9 jaar of ouder dan 11 jaar is. 

Voornaam   

Tussenvoegsel  NV 
 

Achternaam   

Roepnaam   

Geslacht Jongen/Meisje 

Geboortedatum   

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Naam ouder/verzorger 1   

Telefoon ouder/verzorger 1  

Naam ouder/verzorger 2  NV   

Telefoon ouder/verzorger 2  NV  

In welke relatie staan zij tot het kind   

E-mailadres ouder/verzorger  NV  
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Medische gegevens, gedragskenmerken en school 

Een kinderarts en/of onderwijsdeskundige beoordeelt of deelname aan het kamp geen 

onverantwoorde risico's met zich meebrengt en of de begeleiding kan worden geboden die 

op grond van de verstrekte medische gegevens en/of gedragskenmerken nodig is. In 

twijfelgevallen kunnen zij contact opnemen met de huisarts of de school voor overleg. 

Om te kunnen handelen bij ziekte of een ongeval is het van belang de naam van de 

huisarts en BSN van het kind te vermelden. De huisarts op Schiermonnikoog kan dan zo 

nodig contact met de huisarts van het kind opnemen. 

De ouders/verzorgers geven met hun akkoord voor deelname aan het kamp toestemming  

de verstrekte gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. 

Is het kind gezond Ja/Nee, geef aan waarom niet 

Heeft het kind lichamelijke afwijkingen Nee/Ja, welke 

Gebruikt het kind medicijnen Nee/Ja, welke 

Heeft het kind een dieet/allergie Nee/Ja, geef aan 

Eet het kind halal Nee/Ja 

Heeft het kind last van bedplassen Nee/Regelmatig/Soms 

Heeft het kind last van broekpoepen Nee/Regelmatig/Soms 
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Medische gegevens, gedragskenmerken en school (vervolg) 

Is het kind verstandelijk normaal Ja/Nee, geef aan 

Is het kind driftig van aard Nee/Ja 

Beschrijf algemeen gedrag  

Heeft het kind een zwemdiploma Ja/Nee 

Kan het kind zelfstandig fietsen Ja/Nee 

Is het kind ingeënt volgens het 

Rijksvaccinatieprogramma 

Ja/Nee 

Naam huisarts 
 

Telefoon huisarts 
 

Burgerservicenummer 
 

Naam van de school die het kind bezoekt 
 

Telefoon school 
 

Welk schooltype is dit Normaal basisonderwijs/ 

Speciaal basisonderwijs/ 

Speciaal onderwijs 

Wat zijn de liefhebberijen 
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Motivering van de aanmelding  

Geef aan waarom dit kind in aanmerking zou moeten komen voor deelname aan het 

Rotary Kinderkamp. U dient uw antwoord uitgebreid te motiveren, omdat het kind moet 

vallen binnen de doelgroep waarvoor het Rotary Kinderkamp wordt georganiseerd, dit ter 

beoordeling van de coördinatoren van het Rotary Kinderkamp. 

Geef motivering voor de aanmelding 
 

 

Eventuele opmerkingen/vragen 

Dit veld is bedoeld voor zaken die u nergens anders kwijt kunt. Het veld is niet bedoeld 

voor opmerkingen m.b.t. medische zaken en/of dieetwensen. Vul deze in bij de daarvoor 

bestemde velden. 

Eventuele opmerkingen/vragen  NV  

 

Voorkeur voor kamp  (In 2023 uitsluitend keuze uit Schier1) 

Met een voorkeur voor het eerste (Schier1) of het tweede kamp (Schier 2) wordt zoveel 

als mogelijk rekening gehouden, maar garanties kunnen niet worden gegeven. Overigens 

plaatsen we twee door dezelfde RC gelijktijdig aangemelde kinderen standaard in dezelfde 

kampperiode i.v.m. vervoer. 

Voorkeur voor Schier1 of Schier2 Geen voorkeur/ Schier1/ Schier2 
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Foto’s op website 

Op een online fotopagina worden iedere kampdag foto’s geplaatst. De ouders/verzorgers 

krijgen voorafgaand aan de kampweek een link naar de besloten fotopagina toegestuurd. 

Zo hoeven ze niets te missen van de dagelijkse belevenissen van de kinderen. En de 

kinderen kunnen na thuiskomst aan de hand van de foto’s alle verhalen navertellen. 

Een compilatie van de foto’s kan na de kampweek ook op onze website worden geplaatst. 

Er worden geen namen van kinderen bij de foto’s geplaatst. De foto’s zullen door de 

stichting nimmer voor andere (commerciële) doeleinden worden gebruikt. 

LET OP: Wij zouden toestemming zeer op prijs stellen. Het is voor ons bijna onmogelijk te 

voorkomen dat een bepaald kind op geen enkele foto voorkomt. En bedenk dat het kind 

zonder op een foto te staan zijn/haar belevenissen tijdens het kamp nooit meer met 

iemand kan delen. 

De ouders/verzorgers gaan met het maken 

en plaatsen van foto’s akkoord 

Ja/Nee 

 

Verklaring 

De ouders/verzorgers verklaren zich met deelname van hun (pleeg)kind aan het Rotary 

Kinderkamp akkoord en geven de aan de Stichting Rotary Kinderkamp verbonden 

kinderarts en/of onderwijsdeskundige toestemming om zo nodig contact op te nemen met 

de huisarts of de school voor overleg.  

Voorts machtigen zij de in dit verzamelformulier met name genoemde Kinderkamp 

contactpersoon om namens hen de via dit verzamelformulier verkregen gegevens in te 

vullen op het ‘webformulier aanmelden’. 

Dit verzamelformulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door de 

ouder(s)/verzorger(s) van het kind. 

Plaats: 

 

 

 

Datum: 

Naam (ouder/verzorger 1): 

 

 

Handtekening: 

Naam (ouder/verzorger 2): 

 

 

Handtekening: 

 


