
  

Beste ouder/voogd,  

 

We vragen jullie om deze fiche zorgvuldig in te vullen en af te geven bij de eerste keer dat het kind 

komt spetteren op het Spetterplein. Zonder een ingevulde fiche is het kind niet verzekerd en kan het 

niet met ons mee spelen. Indien je bepaalde gegevens mondeling  wil toevertrouwen, kan je altijd 

persoonlijk contact opnemen met ons secretariaat. We garanderen een maximale discretie met 

betrekking tot de omgang van de inhoud van dit document. 

 

Een medische fiche is enkel geldig op het plein waar dit werd afgegeven en dient bij aanvang van elke 

zomervakantie vernieuwd te worden. Op deze manier zijn de fiches snel beschikbaar en is de inhoud 

up-to-date. 

 

Naam & voornaam kind: ............................................................................................................. 

Geboortedatum: ........................................................................................................................ 

Adres: ....................................................................................................................................... 

Stad & Postcode: ....................................................................................................................... 

Naam & voornaam gezinshoofd: .................................................................................................. 

Telefoonnr.: ............................................................................................................................... 

Email: ....................................................................................................................................... 

 

 

 

Naam & voornaam: .................................................................................................................... 

Telefoonnr.: .............................................................................................................................. 

Mag uw kind alleen naar huis:   Ja  /  Neen 

 
 

Elke wijziging moet onmiddellijk worden gemeld aan het secretariaat of op papier aan de 
speelpleinverantwoordelijke. Niemand anders dan deze persoon mag het kind komen afhalen. 
 

 

 

 

Naam huisarts: ……………………………………………………..…….……………………………………….………….………….……... 
Tel.: ………………………………………………………………………………………………..………..…...……………….…................. 
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Bloedgroep (indien gekend): ………………………………….………………………………………………….……………………... 

Tetanusvaccinatie: (klem) Ja   /   Neen   in welk jaar: …………………..……………... 

 

Mag het  kind deelnemen aan normale activiteiten?  

Sport:   Ja  /  Nee  Zwemmen:   Ja  /  Nee 

Spel:   Ja  /  Nee  Zwembrevet:    Ja  /  Nee       lengte: .......... meter. 

 

 

Dient het kind geneesmiddelen te nemen op het plein? Zo ja, welke, hoeveel en wanneer? 

………………………………………………………………………………………………..………..…...……………….….......................... 

………………………………………………………………………………………………..………..…...……………….….......................... 

………………………………………………………………………………………………..………..…...……………….….......................... 

………………………………………………………………………………………………..………..…...……………….….......................... 

 

Heeft het kind een chronische ziekte (astma, epilepsie, suikerziekte...) of een allergie? 

………………………………………………………………………………………………..………..…...……………….….......................... 

………………………………………………………………………………………………..………..…...……………….….......................... 

………………………………………………………………………………………………..………..…...……………….….......................... 

………………………………………………………………………………………………..………..…...……………….….......................... 

 

Zijn er aandachtspunten waar we rekening mee moeten houden (vb. vlug moe, eerdere breuken...) 

………………………………………………………………………………………………..………..…...……………….….......................... 

………………………………………………………………………………………………..………..…...……………….….......................... 

………………………………………………………………………………………………..………..…...……………….….......................... 

………………………………………………………………………………………………..………..…...……………….….......................... 

 

 

Het ondertekenen van deze medische fiche impliceert volgende punten: 

 

Ik stem in met elke heelkundige tussenkomst dringend geacht door de geneesheer. 

 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van dit document en van het huishoudelijk reglement en 

bevestig de juistheid van de hierboven gegeven inlichtingen 

 

Ik stem in met de publicatie van foto's genomen van het kind tijdens de speelpeinactiviteiten. 

 

 

 

 

Datum en handtekening ouder / voogd 
 
 
............................................................................ 


