
Jeugd Ju Jitsu SportkampCel 
Aubroeckstraat 18, 9220 Hamme 
Sportkampcoördinators :   Marleen De Craecker :  GSM 0485 95 48 47 
     Bob Waterschoot :  GSM 0456 20 12 65 

        tel. 052 47 26 66 
     E-mail : kabuto@skynet.be 

 
INLICHTINGENBLAD 
In te vullen in DRUKLETTERS aub. 
 
GEGEVENS BETREFFENDE DE DEELNEMER 

Naam  

Voornaam  

Jongen of meisje  

Geboortedatum  

Adres  

Postnummer  

Gemeente  

Telefoon (thuis)  

Telefoon / GSM waar de ouders tijdens het 
weekend te bereiken zijn 

 

E-mail-adres  

 
CLUBGEGEVENS 

Clubnaam + federatie  

Lidnummer van de deelnemer  

Geldigheid verzekering tot :  

Jeugdgraduatie  

Naam v/d jeugdbegeleider in de club  

 
Annulatie 
Kinderen die ziek worden of om een andere geldige reden (bijvoorbeeld begrafenis) hun 
deelname aan het sportkamp dienen te annuleren, kunnen enkel mits voorlegging van geldig 
attest, (doktersattest, gemeentelijk attest,…) aanspraak maken op een gedeeltelijke 
terugbetaling (80 euro) + T-shirt. 
 
 

Gewenste maat v/d T-shirt omcirkelen 
   7 - 8   12-14      S     M      L      XL      XXL 



MEDISCHE GEGEVENS 

Heeft uw kind een ziekte ? ja      nee  

Zo ja, welke ?  

Is uw kind allergisch aan bepaalde 
voedingsstoffen en/of medicijnen ? 
Schmink allergie? 

ja      nee  
 
ja      nee  

Zo ja, welke ?  

Vegetariër ? ja      nee  

Neemt uw kind medicijnen ? ja      nee  

Indien ja : duidelijk vermelden welke 
medicijnen en wanneer ze dienen genomen 
te worden. 

 

Zijn er aandachtspunten waar rekening 
mee dient ge houden te worden ? 
Bv. : bedwateren, vlug moe, andere. 

ja      nee  

Naam, adres en telefoonnr. v/d huisarts.  

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus? 
In welk jaar ? 

ja      nee  
Datum : ________________ 

Bloedgroep.  

 
ALGEMEEN 
 
Heeft uw kind reeds deelgenomen aan een soortgelijk initiatief zonder de ouders ? 
ja      nee  
 
Zo ja, hoe waren de reacties ? 
 
 
Wilt u nog opmerkingen mededelen die voor ons misschien van nut kunnen zijn ? 
 
 
 
Handtekening van de ouders of voogd. 


