
Aanmeldformulier  

KINDER / TIENERVAKANTIE 2023 

Datum van de gekozen periode:         05 t/m 11 augustus 2023        

Gegevens deelnemer 
Voornaam en achternaam deelnemer: …………………………………………          [   ] J     [   ] M 
Geboortedatum: ........................................................................................................................... 
Adres: .......................................................................................................................................... 

  Postcode / Woonplaats: .............................................................................................................. 

Gegevens contactpersoon tijdens vakantieweek 
Naam ouder/voogd: 
......................................................................................................................  

 Telefoonnummer: ............................................. Mobiel: .............................................................. 
Email: ........................................................................................................................................... 

Overige gegevens 
Diëten: 

....................................................................................................................................................... 
Allergieën/medicijnen: 

....................................................................................................................................................... 
Bijzonderheden m.b.t. het gedrag en/of de aanpak van het kind (of andere op-/aanmerkingen): 
....................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ik wil graag deelnemen aan de:    (  ) kindervakantie (t/m 11 jaar)    

(  ) tienervakantie (t/m 17 jaar) 
 
Naam Leger des Heils Afdeling (en contactpersoon), naam korpsofficier of naam 
aanmeldorganisatie (en contactpersoon):   
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Motivatie aanmelding door hulpverlener of korpsofficier: …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Motivatie deelnemer: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
De	kosten	voor	deze	vakantie	bedragen	€	45,00	per	deelnemer. 
Houdt u er rekening mee dat de kosten voor vervoer naar en van het kampterrein voor uzelf 
zijn.  
 
 
 



Z.O.Z 
De gereserveerde vakantieweek is niet vrijblijvend. Omdat de vraag naar vakantieweken 
jaarlijks erg groot is, hanteert het vakantiebureau strenge regels. Bij niet verschijnen of geen 
tijdige afmelding (uiterlijk 2 weken voor de vertrekdatum) zijn wij helaas genoodzaakt om de 
eigen bijdrage voor deze week alsnog in rekening te brengen. Met de ondertekening van dit 
formulier ga ik akkoord met genoemde prijzen en voorwaarden. 
 
Handtekening aanvrager / hulpverlener / korpsofficier ……………………………………………… 
 
 
Handtekening vakantieganger of indien minderjarig ouder / voogd ……………………………….. 
 
 
Het vakantiebureau verwerkt uw persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid. Dit houdt in dat we deze gegevens 
verwerken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens niet intern 
worden gedeeld, behalve met de betrokken medewerker(s) van het vakantiebureau, aandachtfunctionaris en teamleider 
van de week waar u zich voor hebt opgegeven. Uw gegevens worden tot één jaar na de betreffende week bewaard en 
daarna vernietigd. 
 

 
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar: 
Afdeling Geloven in de Buurt / Vakantiebureau.  
Postbus 3006,  
1300 EH Almere 
 
vakantiebureau@legerdesheils.nl 

 

 

 


