
GEMEENTEBESTUUR SINT—AGATHA-BERCHEM 
Jeugddienst 
Koning Albertlaan 19 
1082 St-Agatha-Berchem 
02/464.04.86 – 02/563.59.26                                                                                                           

      Bijlage n°1 
                STAGES ZOMER 2016 

(van 11 t.e.m. 15 juli) 
Stage BELLENBLAAS/OPDRACHT VOLBRACHT voor kinderen van 3 tot 9 jaar 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

AF TE GEVEN MET HET BETALINGSBEWIJS TEN LAATSTE op 1 juli 2016 aan het Gemeentebestuur van St-Agatha-Berchem – 
Jeugddienst – Koning Albertlaan 19. 
 
Document VERPLICHT bij te voegen aan het inschrijvingsformulier: kopie van het betalingsbewijs (1 aparte betaling per kind) + 
behoorlijk ingevulde medische fiche. 

 
Eén formulier per kind! 

Gegevens van het kind (HOOFDLETTERS):   

Naam: ………………………………………………………….……………………….Voornaam…………..………………..……………………….…….. Geslacht : M-V (*) 

Geboren te  ……………………………..…………………………….……………. op………………………………….………… Nationaliteit ………………………………….. 

Wonende te ………………………………………………………………..…………(postcode) ……….…………………………………………………………….(gemeente) 

Straat/laan: ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………N°…………………...Bus………….  

Gegevens van de ouder, voogd of verantwoordelijke persoon van het kind om contact te nemen  
 
Naam: ………………………………………………………….……………………… Voornaam…………..………………..……………………….…….. Vader- moeder (*) 

Rijksregister n° (zie identiteitskaart) : ..  ..  ..  -  …  .. 
 
In te vullen indien verschillend van uw kind: 

Wonende te ………………………………………………………………..…………(postcode) ……….…………………………………………………………….(gemeente)  

Straat/laan: ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………N°…………………...Bus………….  

Prive tel : ……………………………………….………………….. Tel kantoor: …………………………………..…..…………GSM: …………………………..………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Opmerking:  
Het is noodzakelijk om uw rekeningnummer door te geven: de eventuele terugbetalingen worden enkel en alleen hierop 
teruggestort; 
 De betalende ouder krijgt het fiscaal attest. 
Betaling via het rekeningnummer……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Op naam van………………………………………………………………………………………..bij de Bank…………………………………………………………………………..  
 
 verklaart kennis genomen te hebben van de “Inlichtingen voor de ouders » en gaat akkoord met de instructies die erin vermeld 
staan; 
 geeft toestemming / geeft geen toestemming aan mijn kind om alleen naar huis te gaan op het einde van de stage; 
 geeft toestemming / geeft geen toestemming dat foto’s van mijn kind die genomen worden tijdens de stage, gepubliceerd 
worden in de lokale krant Berchem News en alle andere promotie middelen van de gemeente. 
 wenst informatie betreffende de activiteiten van de Jeugddienst 
 
 
        ………………, …………….……..2016 
 
 
        Handtekening, 
(*) schappen wat niet past 



 
 
    



GEMEENTEBESTUUR SINT-AGATHA-BERCHEM 
Stage BELLENBLAAS/OPDRACHT VOLBRACHT 
                           Bijlage n°2 

 

MEDISCHE FICHE 

 
De deelneem(st)er 
NAAM ……………..…………………………………………………… VOORNAAM …………………………..……… Geboortedatum ……………………………………… 

NAAM VAN HET GEZINSHOOFD: ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

Prive tel: ………………..…..…………………………………..….. Tel. kantoor: …………………………………… GSM: ………………………………..….…………………. 

 
Levenswijze 

 Waar woont het kind gewoonlijk? familie/gesticht/grootouders/andere: ………………………………………………….……………………… 
 

 Te contacteren personen in geval van nood tijdens de stage 
             1. Naam: ………………..………………………………………...………Telefoon: ………………….……… Verwantschap: …………………..……………….…. 
             2. Naam: ………………………………………………..………………  Telefoon: ………………….…….… Verwantschap: ………………….…………….…….. 
 

 Type van het gevolgde onderwijs : Algemeen – Bijzonder  
Schooljaar : …………………………..………………………………………….  

 Wat is zijn/haar moedertaal? ………………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 
Gezondheid 

 NAAM VAN DE BEHANDELENDE ARTS : …….……………………………………………………………Telefoon : …………………………….….…….…. 

 Gezondheidstoestand van de deelneem(st)er : Heel goed     Goed      Middelmatig 

 BLOEDGROEP : ………………………….. 

 Krijgt het kind een homeopathische behandeling  : ja / nee 
 
MEDISCHE INFORMATIES : Lijdt  het kind constant of regelmatig aan: 
 

 Ja   Nee Indien ja, wat is de gewoonlijke behandeling, hoe reageren? Welke 
bijzondere voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden?  
Alvast bedankt om in te vullen indien nodig ! 

Diabetes    

Hartziekten    

Epilepsie    

Aandoeningen van de huid    

Slaapwandelen    

Slapeloosheid    

Incontinentie    

Besmettelijke ziekte    

Astma    

Sinusitis    

Bronchitis    

Bloedneus    

Hoofdpijn    

Buikpijn    

Zonnesteek    

Constipatie    

Diarree    

Overgeven    

Reisziekte    

Andere    

 

 Heeft hij/zij een zware ziekte of behandeling ondergaan?   ja/nee 
Indien ja, wanneer en welke ?.................................................................................................................................................. 

 Is hij/zij allergisch ? 
Aan bepaalde voedingsmiddelen ? ja/nee  Indien ja, welke?................................................................................................... 
Aan bepaalde medicatie ?   ja/nee    Indien ja, welke ?............................................................................................................ 
Aan de zon? ja/nee   Indien ja, welke maatregelen nemen ……………………………………………………………….…………………………….... 
Aan andere dingen ?   ja/nee  Indien ja, aan wat ?................................................................................................................... 

 Zal hij/zij medicatie moeten nemen tijdens de stage?  ja/nee 



Indien ja, welke, wanneer en waarom?.................................................................................................................................... 

 Heeft hij/zij zintuiglijke problemen ?: 
Draagt hij/zij een bril?  Ja/nee    Indien ja, welke dioptrie ?..................................................................................................... 
Draagt hij/zij een hoorapparaat? ja/nee 

 Lijdt hij/zij aan een handicap ? ja/nee welke?......................................................................................................................... 

 Werd hij/zij ingeënt tegen tetanus?   Ja/nee 
Datum van de eerste inenting : ……………………………………….. Datum van de laatste herhaling? …………………………....……….……. 

 Gewicht?  ………………………………………………………………………… Lengte? ...................................................................................... 

 Zijn er andere opmerkingen die nuttig zijn te weten tijdens de stage ?     
……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………..........................……………………………………………………. 

 
Alle gegeven informatie in deze «Medische Fiche » zijn correct en volledig. De organisator is niet verantwoordelijk voor 
feiten of elementen die niet vermeld werden in dit document. In geval van nood, en indien de ouders niet kunnen bereikt 
worden, geven de ouders toestemming aan de verantwoordelijke van de stage om alle nodige medische maatregelen te 
treffen in het belang van het kind (operatie, medische behandeling …). 
 

Naam van de ondergetekende en functie (ouder, voogd, …) : ……………………..………………………….…………………………………………..……. 

Datum van ondertekening : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..… 

Handtekening van de ouders of verantwoordelijke : ………………………………………….……………………………………………………………..………. 

 

KLEEF HIER EEN STROOKJE van de mutualiteit 



GEMEENTEBESTUUR SINT-AGATHA-BERCHEM 
Stage BELLENBLAAS/OPDRACHT VOLBRACHT 
 

Bijlage n°3 
 

INLICHTINGEN VOOR DE OUDERS 

 
Deze vakantiestage is toegankelijk voor kinderen van 3 tot 9 jaar. Het belangrijkste doel van deze vakantiestage is om aan de 
kinderen een kwaliteitsopvang te geven gericht op de omkadering, de opvoeding en de ontplooiing van het kind, zodat zij een 
aangename en creatieve vakantie kunnen beleven. 
 
1. INSCHRIJVING 
Voor alle informatie en het downloaden van het inschrijvingsformulier kan u terecht op de website www.berchem.net of 
informeren bij de Jeugddienst jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be - 02/563.59.20 of 02/563.59.26 of ter plaatse 
Koning Albertlaan 19. 
 
Voor een inschrijving, moeten de volgende documenten ingeleverd worden, per kind en ten laatste 2 weken vóór het 
starten van de stage: 
 

 Een inschrijvingsformulier (bijlage 1) 

 Een medische fiche (bijlage 2 ) 

 op het Gemeentebestuur van St-Agatha-Berchem – Jeugddienst – Koning Albertlaan 19 te 1082 Brussel – fax 
02.563.59.05 (Ter attentie van de Jeugddienst)  – tel. : 02/464.04.86 of 02/563.59.26 (postadres Koning Albertlaan 33 – 
1082 Brussel) 
 

Openingsuren van de dienst Jeugd: 
Maandag, Dinsdag, Donderdag: 9 tot 12 uur 

Woensdag: 9 tot 16 uur 
Vrijdag: 9 tot 13 uur 

 

Gelieve u, vóór iedere inschrijving te informeren bij de jeugddienst of er nog plaatsen vrij zijn voor de stage. 
 
De stage kan niet doorgaan als er geen 12 kinderen zijn ingeschreven. De Jeugddienst kan de stage aflassen 15 kalenderdagen 
vóór het begin, indien het aantal deelnemers niet behaald is en zal de ouders hiervan per telefoon inlichten. 
In dit geval zal het bedrag van de stage terugbetaald worden aan de ouders binnen het maximum termijn van 50 dagen na het 
meedelen van de annulatie. 
De kinderen worden voor een volledige week ingeschreven.  
 
Er zal enkel rekening gehouden worden met correct ingevulde documenten + betalingsbewijs van de volledige 
stageperiode.  
 
Alle afwezigheid moet ter plaatse of per telefoon gemeld worden op het nummer: 02/563.59.20 of 02/563.59.26. 
In geval van nood buiten de kantooruren tijdens de stage, kunt u een seintje of een bericht laten op noodnummer 
0496/90.79.26. 
  
2. DATUM, UUR en PLAATS 
Tijdens de Zomervakanties, zal de stage elke werkdag geopend zijn van 9u00 tot 16u00 zonder pauze. Opvang en bewaking zijn 
verzekerd van 7u30 en tot 18u00 ‘s avonds. De stage gaat door in de lokalen van de Zevensterrenschool – Poolsterstraat 11  te 
Sint-Agatha-Berchem. 
 
De stage is een gestructureerde en geprogrammeerde organisatie over een volledige dag. Hiervoor vragen wij om de 
kinderen af te zetten tussen 7u30 en 9u00 en af te halen tussen 16u00 en 18u00 (ten laatste). De stage zal tussen 9u00 en 
16u00 niet bereikbaar zijn voor buitenstaanders van de dienst. 
 
OPGELET ! Indien om een bepaalde reden, de ouder zijn kind niet zelf kan komen afhalen, zal deze ’s ochtends de volwassen 
verantwoordelijke ter plaatse moeten verwittigen en een volmacht moeten meegeven aan de persoon die op dat ogenblik het 
kind komt afhalen of een toelating dat het kind allen naar huis mag na de stage. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan andere lokalen toewijzen naargelang de omstandigheden. 
 
 



3. TARIEVEN EN BETALINGSWIJZEN – FISCALE AFTREKBAARHEID VOOR DE OPVANG 
Het tarief is 60,00 € per week van 5 dagen voor Berchemnaren en 120,00 € per week van 5 dagen voor niet-Berchemnaren. 
 

Betalingswijzen 
1) Per storting op het rekeningnummer ING BE85 3101 7840 4106 van het gemeentebestuur St-Agatha-Berchem 
 Duidelijk als vermelding aanduiden: naam en voornaam van het kind + stage en periode (1 overschrijving per kind) 
 Een kopie van het betalingsbewijs bijvoegen bij het inschrijvingsformulier (één betalingsbewijs per kind en per 
inschrijvingsperiode) 
 
2) Betaling per Bancontact bij de Jeugddienst  
Het inschrijvingsformulier volledig ingevuld meebrengen  
 

TERUGBETALING:  
De terugbetaling van de betaalde bedragen zal enkel gebeuren indien de afwezigheid gedekt is door een medisch attest van 
minimum 3 dagen en gebeuren enkel per overschrijving op de bankrekening gebruikt om de stage te betalen. 

 
Aftrekbaarheid van de kosten van kinderopvang 
Overeenkomstig artikel 145/35 van het wetboek op de inkomensbelastingen kunnen de ouders de kosten van de opvang 
voor de kinderen die de stage bijwonen fiscaal aftrekken. Hiervoor zal het gemeentebestuur tijdig een fiscaal attest 
afleveren volgens het model geleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën. 
De inhoud van deze beschikking is onderhevig aan de evolutie van de federale wetgeving. 
 
Het is de ouder die betaalt die het fiscaal attest ontvangt. 
 
De inhoud van deze beschikking kan gewijzigd worden in verband met de evolutie van de federale wetgeving. 
 
4. DISCIPLINE 
Ieder gebrek aan discipline en ongehoorzaamheid zal onmiddellijk gesignaleerd zijn door de organisator van de stage aan de 
Directie van het Departement Opvoeding en Vrije Tijd via de Jeugddienst.  
 
De volgende straffen zijn toegestaan: 
 
a) de berisping of tijdelijke uitsluiting van één of meerder activiteiten – deze sancties worden genomen door de stageleider 
en gaan onmiddellijk in. De stageleider waarschuwt de Jeugddienst die op zijn beurt de ouders inlicht. 
 
b) de tijdelijke of definitieve uitsluiting van de stage – deze sanctie dient, voor toepassing, toegestaan te worden door de 
Schepen van de Nederlandstalige Jeugd en het College van Burgemeester en Schepenen zal hierover ingelicht worden. 
 
De kinderen moeten het materiaal respecteren dat hen ter beschikking wordt gesteld. Bij vrijwillige vernieling zullen de 
herstellingskosten aan de ouders of ieder andere verantwoordelijke van het kind aangerekend worden. 
 
5. MAALTIJDEN & MEDICATIE  
 
De kinderen moeten zich voorzien van hun lunch, tussendoortjes en drank. Om de gezondheid van de kinderen te 
waarborgen, wordt alleen maar water en sap toegelaten. Tussendoortjes met chocolade zijn verboden.  
 
Geen enkel medicijn zal worden toegediend tijdens de stage, tenzij schriftelijke toelating van de dokter met vermelding: “Dit 
medicijn moet worden toegediend tijdens de stage” – aantal keer + aantal dosissen. 
 
6. BIJ ONGEVAL 
De kinderen worden verzekerd door het gemeentebestuur tegen ongevallen die kunnen gebeuren tijdens de activiteiten en 
op weg naar de stage.  
 
Bij een ongeval zal de stageverantwoordelijke via de Jeugddienst de nodige maatregelen treffen. De ouders worden 
onmiddellijk ingelicht. Hiervoor moeten de verantwoordelijken van de stage in het bezit zijn van een telefoonnummer waar 
de ouders op ieder ogenblik bereikbaar zijn. 
 
Bij de minste twijfel zullen medische testen uitgevoerd worden. Indien de ouders, ondanks het feit dat er beslist werd om 
geen verdere testen te ondergaan toch naar de dokter gaan, zullen zij zelf de kosten moeten dragen die hieraan verbonden 
zijn. 
Ondanks de waakzaamheid van de animatoren kan het zijn dat, in sommige gevallen, het kind ’s avonds toch 
onrustwekkende tekenen vertoont (na een val bijvoorbeeld). In dit geval moeten de ouders, die beroep gedaan hebben op 



een dokter, zich de volgende dag aanmelden met een medisch attest zodat de nodige stappen binnen de voorziene termijn 
kunnen genomen worden bij de verzekeringsmaatschappij. 
 
7. VERLOREN VOORWERPEN 
Verlies, beschadiging of diefstal van kledij worden niet verzekerd. 
 
Het meebrengen van vreemde voorwerpen en voorwerpen van waarde ( juwelen, speelgoed, geld, gsm, mp3 – mp4 speler en I-
pod, etc…) zijn verboden op de stage. Geen enkele verzekering dekt hun verlies of diefstal. 
 
In de kleding moet de naam van het kind vermeldt staan. 
 
De verloren voorwerpen of kledij kan afgehaald worden: op de stageplaats of na de stage op de Jeugddienst van het 
gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem – Koning Albertlaan 19, 1082 Brussel  02/563.59.20 ten laatste 1 maand na 
de stage. 
 
8. SUGGESTIES 
Ouders kunnen hun voorstellen en eventuele klachten schriftelijk indienen t.a.v. de Jeugddienst – Koning Albertlaan 19 – 1082 
St-Agatha-Berchem of t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 


