
INSCHRIJVING MEISJESCHIRO FLOS MEERBEKE 2019 - 2020 

Met dit ingevuld formulier + de storting van het lidgeld achteraf 

is uw kind ingeschreven bij Meisjeschiro Flos Meerbeke. 

 
PERSOONSGEGEVENS TWEEDE DOCHTER DERDE DOCHTER 

 

Voornaam (van uw dochter) Voornaam (van uw dochter) Voornaam (van uw dochter) 
 

 

Naam (van uw dochter) Naam (van uw dochter) Naam (van uw dochter) 
 
 
 

   

Geboortedatum 
(DD/MM/JJJJ) 

Geboortedatum 
(DD/MM/JJJJ) 

Geboortedatum 
(DD/MM/JJJJ) 

 
 

 

 

ADRESGEGEVENS EVENTUEEL TWEEDE ADRES 

Straat + huisnummer 

 
 

Postcode + gemeente 

 
 

Gsm nummer (ouders) 

 
 

Emailadres (ouders) 
Gelieve een emailadres op te geven dat u regelmatig 
checkt zodat we u eventuele laatste berichten kunnen 
doorsturen. 

Straat + huisnummer 
 
 

Postcode + gemeente 
 
 

Gsm nummer (ouders) 
 
 

Emailadres (ouders) 
Ieder kind krijgt kopie van het programmaboekje, maar 

we kunnen indien gewenst wel het boekje doorsturen via 
mail. 

 
 
 

  

 

AFDELING 

 
De kinderen worden in onze chiro ingedeeld in zes afdelingen, volgens leeftijd. 

RIBBELS (geboortejaren 2012 + 2013) 
SPEELCLUB (2010 + 2011) 

KWIKS (2008 + 2009) 
TIPPERS (2006 + 2007) 
TIPTIENS (2004 + 2005) 

(2002 + 2003) 

 
CONTACTGEGEVENS VAN UW DOCHTER 

 
Deze dienen enkel ingevuld te worden indien uw dochter TIPPER, TIPTIEN of ASPI is. 

Emailadres (van uw dochter) Gsm-nummer (van uw dochter) 

 



MEDISCHE GEGEVENS 

 
Noteer hier alle medische gegevens die belangrijk zijn voor ons om te weten. 

 

Mijn dochter lijdt aan: 

suikerziekte 
astma 
hartkwaal 
epilepsie 
reuma 
huidaandoening 

 
slaapwandelen 
allergie voor bepaald voedsel 
allergie voor bepaalde stoffen 
hooikoorts 
geen van allen 
iets anders 

 

Zo ja, welke en hoe moeten we hier rekening mee houden tijdens de zondagse 

activiteiten? Eventuele behandelingen of voorzorgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. de facebook pagina Chiro Flos Meerbeke) 

ja neen 

- Wij hanteren het systeem van de 10-beurtenkaart. Uw dochter moet minimaal 10 maal naar 

een chirozondag of -activiteit komen om mee te mogen gaan op ons chirokamp. 

Ik bevestig dat ik het systeem van de 10-beurtenkaart gelezen en begrepen heb. 
 

Vervolledig deze inschrijving door het storten van het  inschrijvingsgeld (40 

euro per dochter) op het rekeningnummer (BE29 7370 0944 9964) van Chiro 

Flos. Dit met vermelding: naam van het kind , bv.”Inschrijving 

Paulien De Nul”. 
 

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 

- Kopies voor de Floskrant, extra berichten, kampboekje,... 

- Onze infrastructuur 

 
Ik, ondergetekende, schrijf hierbij mijn dochter in bij Chiro 

Flos en stel hierbij mijn volledig vertrouwen in de leiding. 
 

Handtekening: 

! 


