Inschrijfformulier Bordine Vaarvakanties
Voordat u met het invullen begint is het volgende van belang:
- Het doel van dit formulier is om te beoordelen of de vakantie waarop u zich inschrijft geschikt voor u is en of
Bordine Vaarvakanties u de benodigde begeleiding kan bieden. We trekken een hele vakantie met elkaar op, het
is daarom van belang dat u contact wilt en kunt maken.
- heeft u meerdere formulieren nodig? Download van de website of kopieer.
- maak een kopie van het ingevulde formulier voor uw eigen administratie. Geef wijzigingen door voordat uw
vakantie begint.
Ter aanvulling op onderstaande vragenlijst verzoek ik u dringend het bejegenings plan (of het gedeelte dat van
belang is voor de omgang tijdens de vakantie) in kopie aan dit inschrijfformulier toe te voegen. U mag hier ook
een op de vakantie toegespitste samenvatting van maken.
Achternaam:
�
Voorletters:
�
Roepnaam:
�
Straatnaam:
�
Nr: �
PC: �
Woonplaats:
�
Telefoonnummer: �
Email deelnemer �
Geboorteplaats: �
Geboortedatum: �
Naam huisarts:
�
te: �
Telefoonnr:
�
Wie kunnen we tijdens de vakantie bellen als er iets met u gebeurt (bijv. G.V.T. of ouders)?
Naam: �
Telefoonnr:
�
Email ouders/begeleiders �
Ik schrijf me in voor:
�
(Naam van de vakantie)
als deze al vol is dan:
�
(Naam 2e vakantiekeus)
Ik kom niet alleen maar samen met: �
Indien mogelijk wil ik met hem/haar een kamer delen: JA/NEE
O Ik ben eerder mee geweest met Res Nova Reizen/Bordine Vaarvakanties en heb de volgende personen
gewezen op jullie reizen. Wanneer deze personen boeken kom ik in aanmerking voor korting volgens de
voorwaarden op de websiter:
naam deelnemer(s): �
�
Ik verklaar dat mijn ouders/begeleiders het goed vinden dat ik met deze vakantie meega en dat
inschrijfformulier en vragenlijst naar waarheid zijn ingevuld. Zij tekenen dit formulier voor akkoord met mij of
namens mij.
Handtekening deelnemer:
�

Naam ouder/begeleider:
Handtekening ouder/begeleider:

Plaats: �

Datum:

�
�

�

VRAGENLIJST:
Met bovenstaande handtekeningen verklaren wij tevens onderstaande vragenlijst naar waarheid ingevuld te
hebben. Bij het beantwoorden van de vragen S.V.P. omcirkelen wat van toepassing is!
Ik woon: bij ouders / in Zorg centrum / begeleid zelfstandig / GVT / anders namelijk: �
Ik werk in dagcentrum / bij werkvoorziening / activiteitencentrum / anders namelijk: �
Bent u in behandeling of staat u onder controle van een specialist?
Waarvoor? �

JA/NEE

Gebruikt u medicijnen? N.B. Vermeld ook anticonceptiepil en “zo nodig” medicatie
JA/NEE
Indien ja, wilt u dan een medicatieoverzicht toevoegen met een korte toelichting waarom u ze gebruikt?

Wilt u het GOEDE antwoord omcirkelen?
1 Heeft u last van toevallen?

Ja

Nee

6 Kunt u zelfstandig zwemmen?

Ja

Nee

2 Gebruikt u alcohol?

Ja

Nee

7 Fietst u verkeersveilig?

Ja

Nee

3 Drinkt u dan wel eens teveel?

Ja

Nee

8 Kunt u een halfuur lopen?

Ja

Nee

4 Gebruikt u rolstoel of rollator?

Ja

Nee

9 Kunt u trap lopen?

Ja

Nee

5 Moet u injecties hebben?

Ja

Nee

10 Kunt u uw geld beheren?

Ja

Nee

11 Kunt u zichzelf wassen en kleden?

Ja

Nee

12 Mag u er geheel alleen op uit naar bijvoorbeeld cafe of bioscoop?

Ja

Nee

13 Kunt u uw medicatie zelfstandig beheren?

Ja

Nee

14 Heeft u tijdens de vakantie injecties nodig?

Ja

Nee

15 Heeft u begeleiding nodig omdat u niet goed spreekt/ziet/hoort?

Ja

Nee

16 Gedraagt u zich wel eens zo dat andere mensen zich aan u storen?

Ja

Nee

17 Heeft u wel eens driftbuien, heimwee, moeite met accepteren van begeleiding?

Ja

Nee

18 Heeft u vaste gewoontes waarmee rekening gehouden moet worden?

Ja

Nee

19 Is het wenselijk dat Bordine Vaarvakanties hierover met uw begeleiding of ouders praat?

Ja

Nee

20 WILT U ZELF NOG IETS VERMELDEN WAT NIET GEVRAAGD MAAR WEL VAN BELANG IS?

Ja

Nee

22 Mogen foto’s waar u op staat gebruikt worden voor de volgende folder en/of op de website?

Ja

Nee

21 Hoe bent u in contact gekomen met Bordine Vaarvakanties?
0 Folder0 Vakantiebeurs 0 Internet 0 Res Nova Reizen 0 Anders, namelij0 Via andere
deelnemer van Bordine Vaarvakanties namelijk: �
(deze deelnemer krijgt €50 korting op zijn reis, zie voorwaarden in folder/op website)
Heeft u een antwoord in een van de GRIJZE vakjes omcirkeld dan is hieronder ruimte voor een toelichting.
Wilt u voorafgaand aan deze toelichting het nummer van de vraag vermelden?

Het formulier EN UW SAMENVATTING ZORGPLAN versturen naar:
Bordine Vaarvakanties, p/a ’t Noard 1, 8721 GA Warns
Website RNR 2018

