
INSCHRIJVING MEISJESCHIRO FLOS MEERBEKE 2022-2023 
 
PERSOONSGEGEVENS  
Naam dochter(s)                                                                                         Geboortedatum                                 
                         

1. ………………………………………………………….                      ………………………………..            
  

2. …………………………………………………………                       ………………………………..      
    

3. ………………………………………………………..                         ………………………………..            
 
 
ADRES + TELEFOONGEGEVENS  
Straat + Huisnummer                                                                Postcode + gemeente  
……………………………………………………….                    ……………………………………………………….    
 
GSM-nummer (ouder 1)                                                            E-mailadres (ouder1) 
………………………………………………………                      ……………………………………………………….    
 
GSM-nummer (ouder 2)                                                             E-mailadres (ouder2) 
……………………………………………………..                        ……………………………………………………….    
 
GSM-nummer (van uw dochter)                                                E-mailadres (van uw dochter) 
…………………………………………………….                         ……………………………………………………….    
 
AFDELING  
De kinderen worden in onze chiro ingedeeld in zes afdelingen, volgens geboortejaar. 

� RIBBELS (geboortejaar 2015 + 2016) 
� SPEELCLUB (2013 + 2014) 
� KWIKS (2011 +2012) 
� TIPPERS (2009 + 2010) 
� TIPTIENS (2008 + 2007) 
� ASPI’s (2006) 

 
MEDISCHE GEGEVENS 
Noteer hier alle medische gegevens die belangrijk zijn voor ons om te weten. 
 
Mijn dochter lijdt aan: 
� Diabetes                                     
� Astma 
� Hartkwaal 
� Epilepsie 
� Reuma 
� Huidaandoening  

 
Wat moeten we zeker weten over bovenstaande aandoeningen tijdens de zondagse 
activiteiten?  Wat moet er gebeuren in noodsituaties?  
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

� Hooikoorts 
� Allergie voor bepaald voedsel: ………………………………. 
� Allergie voor bepaalde stoffen: ………………………………. 
� Iets anders: ……………………….. 
� Geen van allen 



 
VARIA 

- Privacywet: Ik ga ermee akkoord dat er foto’s van mijn dochter op sociale 
media, die verband houden met Chiro Flos Meerbeke geplaatst kunnen 
worden.  
(bv.: facebookpagina Chiro Flos Meerbeke) 
 
JA                      NEE  
 

- 10-beurtenkaarten: Wij hanteren het systeem van de 10-beurtenkaart. Dit wil 
zeggen dat uw dochter minimaal 10 maal naar een chirozondag of -activiteit 
moet gekomen zij om mee te gaan op ons Chirokamp. 
 
        Ik bevestig dat ik het systeem van de 10-beurtenkaart heb gelezen en 
begrepen.  
 

 
INSCHRIJVINGSGELD 
Het inschrijvingsgeld voor een volledig chirojaar bedraagt €40. Hierbij wordt ook 
een bedrag gerekend voor drankjes doorheen het hele jaar voor uw dochter(s), dit 
bedraagt €20. Het totale bedrag is dus €60 om de inschrijving te voltooien.  
 

Vervolledig deze inschrijving door het storten van het 
inschrijvingsgeld:  
60 euro per dochter (40 euro + 20 euro(drankjes)) 

Rekeningnummer Chiro Flos: BE29 7370 0944 9964  

Mededeling: ‘inschrijving naam van het kind’ 
                       (bv.: ‘Inschrijving Elien Van de Velde’) 

 
 
Het inschrijvingsgeld gaat rechtstreeks naar: 

- De verzekering van uw kind 
- Het spelmateriaal dat gedurende het jaar wordt aangekocht 
- Medicijnen, eerste hulp voor in de E.H.B.O. -kist 
- Onze infrastructuur 

 
Ik, ondergetekende (naam van moeder/vader of voogd) 
 
………………………………………………… 
schrijf hierbij mijn dochter(s) in bij Chiro Flos Meerbeke en stel hierbij mijn volledige 
vertrouwen in de leiding.  
 
Handtekening:  

! 


