Aanmeldingsformulier deelnemer (2017)
Naam deelnemer

: _________________________________________vrouw/man*

Adres

: ___________________________________________________

Postcode en plaats

: ___________________________________________________

Telefoonnummer

: ___________________________________________________

E-mail adres

: ___________________________________________________

Geboortedatum

: ___________________________________________________

Ik wil mij aanmelden voor de volgende club(s): SPGK_______________________
Startdatum club

: ____________________________________________________

Ik ben al lid van De Baan:

□ nee
□ ja, nl. van de volgende club(s):_________________

Woonsituatie:

□ Thuis
□ Zelfstandig (begeleid)
□ Woonvoorziening

Organisatie:

□
□
□
□
□

SIG
Philadelphia
De Hartekamp Groep
Ons Tweede Thuis
Anders, nl:

Contactpersoon of
vaste begeleider

: ____________________________________________________

Telefoonnummer

: ____________________________________________________

E-mail adres

: ____________________________________________________

Vergeet de achterzijde niet in te vullen!

Factuuradres (indien afwijkend van adres deelnemer voorpagina):
Naam

: _____________________________________________________

Adres

: _____________________________________________________

Postcode en plaats

: _____________________________________________________

Relatie tot deelnemer : _____________________________________________________
Je wordt lid voor een heel seizoen. Als je tussentijds opzegt, kan er alleen teruggave van een
deel van de contributie plaatsvinden als je buiten de regio verhuist of langdurig ziek bent.
Je krijgt vóór de start van het seizoen een factuur toegestuurd. Start je later in het seizoen,
dan verrekenen wij dat deel.
Ondertekenden verklaren dat zij de gegevens volledig en naar waarheid hebben ingevuld. Als
dit formulier niet ondertekend is door ouders, begeleiders of wettig vertegenwoordigers gaan
wij er vanuit dat de inschrijver de wettig vertegenwoordiger is.
Tijdens onze activiteiten worden er af en toe foto’s gemaakt. Soms gebruiken we deze foto’s
voor publicaties of op onze website of folders. Wij gaan er vanuit dat je hier geen bezwaar
tegen hebt. Mocht dit wel zo zijn, meld dit dan vooraf bij het team van Stichting De Baan via
team@stichtingdebaan.nl of 023-5314463.
Plaats en datum

: ____________________________________________________

Handtekening deelnemer

Handtekening ouder, begeleider
wettig vertegenwoordiger

____________________

______________________________

Het formulier en medische verklaring opsturen naar:
Stichting De Baan
Nauwe Geldelozepad 17
2012 EV Haarlem
Of ingescand per e-mail: team@stichtingdebaan.nl

of

Toelichting op aanmeldformulier
Verzekering:
Wij raden aan in de polis van uw ongevallenverzekering na te gaan of paardrijden
meeverzekerd is. De ruiter/vertegenwoordiger is zelf aansprakelijk bij eventuele
ongevallen.
Rijkleding:
We adviseren als rijkleding een ruim zittende broek, rubber rijlaarzen of ’s winters een
lekkere warme trui of jack. Indien niet anders mogelijk, kan met eigen aangepast
schoeisel worden gereden. Het dragen van een cap is verplicht (deze kan de eerste
lessen worden geleend van de SPGK).
Contributie:
De eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
- De contributie voor de ruiters in de maandagavond- en de naschoolse lessen is
€ 560,00, omgerekend is dat € 14,00 per les.
- Voor de ruiters van de Mytylschool is de contributie € 840,00 inclusief vervoer
van en naar de manege. Dat is omgerekend € 21,00 per les.
Ruiters die niet aan hun betalingsverplichting voldoen, moeten wij helaas de les
ontzeggen tot het bedrag gestort is.
Afzeggen:
Als uw kind/cliënt wegens ziekte, uitstapje of andere omstandigheden niet kan rijden,
verwachten wij dat dit tijdig gemeld wordt aan Maria Joustra via 06-44261214.
Opzeggen:
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Een opzegging moet vóór 1
juli gemeld worden bij Maria Joustra en schriftelijk of per email gestuurd worden naar
Stichting De Baan:
Adres:
Nauwe Geldelozepad 17, 2012 EV Haarlem
Email:
team@stichtingdebaan.nl
Bij tussentijds opzeggen, kan er alleen teruggave van een deel van de contributie
plaatsvinden als je buiten de regio verhuist of langdurig ziek bent.

Beste deelnemer, ouder en/of begeleider,

Stichting De Baan wil van elke deelnemer aan een club of cursus een medisch
formulier in het bezit hebben. Dit is belangrijk, omdat in geval van nood of
bijvoorbeeld nauwlettend medicijngebruik ,wij in sommige situaties op de hoogte
moeten zijn van deze gegevens.
Misschien heeft u in het verleden al eens een formulier ingevuld. Wij vragen u dit
opnieuw te doen, omdat de gegevens veranderd kunnen zijn.
Het medisch formulier komt in het bezit van het secretariaat, alwaar deze
gegevens zorgvuldig achter slot en grendel bewaard worden. Tevens krijgt de
contactpersoon van de betreffende club een kopie en draagt hier de
verantwoording voor.
Het formulier graag zorgvuldig invullen (liefst met zwarte of donkerblauwe pen)
en retourneren naar:

Stichting De Baan
T.a.v. Bea Bruinenberg
Nauwe Geldelozepad 17
2012 EV Haarlem

MEDISCHE VERKLARING (VERTROUWELIJK)
ALGEMENE GEGEVENS
Naam deelnemer

:

Straatnaam

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Geboortedatum

:

Welke club(s) bezoek je?

:

Reis je met de (OV) taxi?

:

Ja

Nee

zo ja, vul hieronder de gegevens in

Ik reis met Biostaxi/Meertaxi/anders, nl:

Taxipasnummer nl:

WAARSCHUWEN IN GEVAL VAN NOOD
Naam
:
Telefoon

:

Ingevuld door

:

Relatie tot deelnemer

:

MEDISCHE GEGEVENS
1. Epilepsie/toevallen
2. Hartafwijking
3. Diabetes
4. Sterk afwijkend gedrag
5. Andere (medische) zaken

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

zo
zo
zo
zo
zo

ja,
ja,
ja,
ja,
ja,

zie
zie
zie
zie
zie

vraag
vraag
vraag
vraag
vraag

1a
2a
3a
4a
5a

t/m d
en b
en b
t/m d
t/m c

Vragen
1. Epilepsie/toevallen
1a. Wat gebeurt er bij zo’n aanval?

1b. Kan de aanval door bepaalde gebeurtenis (bijv. spanning) worden opgewekt?

1c. Kun je een aanval zien/voelen aankomen? Zo ja, hoe?

1d. Wat is de beste benadering tijdens en vooral na de aanval?
2. Hartafwijking
2a. Houdt de afwijking een beperking in voor het sporten? Zo ja, op welke manier?

2b. Op welke manier kunnen wij dan het beste handelen of reageren?

3. Diabetes
3a. Hoe zijn de eerste verschijnselen van een ‘hypo’ merkbaar?

3b. Zijn er speciale maatregelen nodig? Bijvoorbeeld rondom sporten?

4. Sterk afwijkend gedrag
4a. Welk afwijkend gedrag vertoon je?

4b. Zijn er bepaalde gebeurtenissen waardoor dit gedrag ontstaat?

4c. Wat doe je in zo’n geval?
4d. Hoe kunnen de vrijwilligers het best met je omgaan?

5. Andere (medische) zaken
5a. Gebruik je medicijnen tijdens de activiteit?
Ja

Nee

Zo ja, welke medicijnen?

Waartegen?
Wat is het tijdstip van inname?
5b. Heb je nog andere opmerkingen over je gezondheidstoestand, die van belang kunnen
zijn bij de beoefening van de (sport)activiteit (b.v. mobiliteit/niet zelfstandig kunnen reizen
/gedrag)?

5c. Op welke manier kunnen wij dan het beste handelen of reageren?

Attentie
Wanneer er veranderingen plaatsvinden dient u deze tijdig en schriftelijk aan Stichting De Baan
door te geven. Dit formulier na ondertekening opsturen naar: Stichting De Baan, Nauwe
Geldelozepad 17, 2012 EV Haarlem.
Handtekening:

Plaats en datum:

