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PERSOONLIJKE GEGEVENS
achternaam:
indien van toepassing

roepnaam:
□ man

meisjesnaam:

□ vrouw

voorna(a)m(en) voluit:
straatnaam en huisnummer:
postcode:
geboortedatum:

woonplaats:
/

/

geboorteplaats:

paspoort- of ID-kaartnummer:

plaats uitgifte:

mobiel:

telefoon:

e-mail:
ziektekostenverzekering:

polisnummer:

contactpersoon in noodgevallen:

relatie tot jou:

mobiel contactpersoon:

e-mail:

ALGEMEEN
Hoe is je huidige situatie?

O werk

O VUT/pensioen, sinds:

O opleiding

diploma

O nee

O ja in:

O nee

O ja

O anders
Heb je een geldig rijbewijs?

O nee

O ja, sinds:

Wil je in een busje rijden tijdens de vakantieactiviteiten?

O nee

O ja

Ben je bereid om te zwemmen op vakantie en/of toezicht te houden tijdens het zwemmen?
Heb je een geldig EHBO-diploma?

O nee

O ja

Heb je een BIG-registratie? (verpleegkundige/arts)

O nee

O ja, nr.:

Heb je een dieet?

O nee

O ja

Heb je een allergie?

O nee

O ja

O nee

O ja

ERVARING
Heb je ervaring in de medische of paramedische zorg?
Zo ja, wat is of was je functie?
Heb je ervaring met het omgaan met mensen met epilepsie?

O nee

O ja

Zo ja, geef een omschrijving:
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Heb je ervaring met: (meerdere antwoorden mogelijk)
O begeleiden van (groeps)vakantiereizen

O verzorging activiteiten/programma’s

O koken voor een groep

O verzorging gehandicapten (ADL)

O verpleegkundige verzorging

O omgaan met (licht) verstandelijk gehandicapten

O omgaan met autisme

O omgaan met divers gedragsproblematiek

O andere relevante ervaring(en), nl.:
Omcirkel zes eigenschappen die het best bij je passen:
ondernemend / stil / leider / volger / gevoelig / op mezelf / energiek / enthousiast / rustig / druk / avontuurlijk /
humoristisch / geduldig / doorzetter / kritisch / zelfstandig / vrolijk / organisatietalent / afwachtend / groepsmens /
positief / eigenwijs
VOORKEUR INSCHRIJVING
Voor welke functie zou je in aanmerking willen komen? (meerdere antwoorden mogelijk)
O begeleid(st)er

O coördinator huishoudelijk werk

O extra kracht

O nachtdienst (volwassenen zorgreis)

O verpleegkundige / arts

O op- en afbouwen tenten

Welke leeftijdsgroep heeft je voorkeur? (meerdere antwoorden mogelijk)
O tot 12 jaar

O 12-18 jaar

O 20-30 jaar

O 18 jaar en ouder

Wat is je motivatie om mee te gaan met de vakanties van het Epilepsiefonds?

Op welke manier heb je van het Epilepsiefonds gehoord? (toelichting wie/waar)

De begeleide vakanties van het Epilepsiefonds vragen lichamelijk en geestelijk veel van je. Vrijwilligers met een
psychische stoornis kunnen daarom niet deelnemen. Zijn er in je gezondheidstoestand zaken die van belang zijn voor
de organisatie om te weten/waar we rekening mee moeten houden? (bijvoorbeeld rugklachten, vermoeidheidsklachten)

ONDERTEKENING
Door ondertekening verklaar ik dat ik:
• geen lichamelijke en geestelijke problemen heb die mijn werkzaamheden tijdens de vakantie negatief kunnen
beïnvloeden
• nooit in aanraking ben geweest met politie/justitie
• een Verklaring Omtrent Gedrag inlever als ik mee ga op een reis*
• het Epilepsiefonds toestemming geef om bovenstaande gegevens te gebruiken ten behoeve van de
organisatie van vakantiereizen**
Datum:

Handtekening:

Opsturen naar:

Epilepsiefonds, Vakantiereizen, Postbus 270, 3990 GB Houten

Meer informatie:

www.epilepsiefonds.nl of vakantiereizen@epilepsiefonds.nl of 030 63 440 63

* wordt vergoed door het Epilepsiefonds
** Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en je kunt altijd inzage krijgen. Indien je niet langer wenst dat je gegevens bij ons in het
bestand zijn opgenomen, dan kun je dat, uitsluitend schriftelijk, aan ons kenbaar maken.
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