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Youth AlPhA WEEKEND    – 
AANMElDINGSFoRMulIER

Dit is een voorbeeld. Een digitaal exemplaar waar je zelf wijzigingen in kunt maken, vind 
je online op: www.youthalpha.nl/handleiding. Deze kan worden aangepast aan de context 
van jouw cursus.

gEgEvEns van DE DEElnEmEr

Naam:
Adres:
Postcode:
E-mail:
Mobiel:
Geboortedatum:

Ik kom graag naar het Youth Alpha Uitje in [vul de naam van de verblijfplaats in].  
Ik ga akkoord met de regels van het Uitje, onder leiding van het Youth Alpha team.

Getekend: ______________________________  Datum: ______________

gEgEvEns van ouDEr/ vErZorgEr

Naam van ouder/verzorger:
Adres (indien anders dan hierboven):
Postcode:
E-mail:
Telefoonnummer:
Mobiel:
Ander contact in geval van noodgevallen (24u):
Medische benodigdheden:

Dieet gegevens:

Allergieën:
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  Ik ga akkoord dat      meegaat op het Youth Alpha uitje 
in [voeg naam van verblijfplaats in] van [vul vert tot [vul d  
en vertrouw hem/ haar toe aan de verantwoordelijke zorg van de leiding. Ik begrijp dat de 
wijze van transport per [vul wijze van transport in] is.

  Ik geeft de leiding toestemming mijn kind te verzorgen in geval van kleine medische 
problemen en pijnmedicatie (zoals Paracetamol en Ibuprofen) toe te dienen wanneer 
nodig.

  Ik maak het benodigde bedrag van €		 z.s.m. over op de bovenstaande rekening.

  Ik heb alle relevante informatie aangaande dieet en medicijnen hierboven opgeschreven. 
Ik kan op het bovenstaande nummer bereikt worden.

Getekend: _______________________ (ouder/verzorger) Datum: ______________

GELIEVE DIT FORMULIER SAMEN MET DE BENODIGDE BETALING Z.S.M IN TE VULLEN EN 
IN TE LEVEREN BIJ [VUL EEN NAAM IN].
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