SGK, Speciaal voor Sporters
Wijndaelerduin 27
2554 BX Den Haag
tel.
070-3250005
e-mail info@sportbelangSGK.nl

pasfoto

Inschrijfformulier Vrijwilliger
*(doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum:

…………….………..………

Roepnaam:

..…………….……….

Achternaam:

..…………….………..…..…………….………..…………

Adres:

…………….…………………………..…….……………….…..…..…

Postcode:

..…………….………

Woonplaats :

Geboortedatum:

..…………….…….…

Geboorteplaats: …………………………

BSN nummer:

..…………….………

Nationaliteit:

Telefoon Privé:

..…………….………

Telefoon Mobiel: …………………………

Telefoon Werk:

..…………….………..……

Bankrekeningnummer:

..…………….………..… t.n.v.

E-mail:

…………….…………………………..…….………….…..……..…….

Voorletter(s):

………………..…..……
M/V

…………………………

…………………………

………………..………..

Sinds wanneer bent u vrijwilliger/ster bij SGK?..........................................................................
Bij welke activiteit(en) bent u reeds of wordt u vrijwilliger/ster?
Wekelijks*:

……………………………

Tijden: ……………………………………

Wekelijks*:

……………………………

Tijden: ……………………………………

Incidenteel*:

Ja / Nee

…………………..……………………….…

Reizen*:

voorkeur:

……………………………………………………….……….…………………

1
VRY ALG.inschrijfformulier vrijw.

11-3-13

Wat is (of was) uw beroep of opleiding?
..................................................................................................................…………………....………
Beoefent u zelf, actief, sport(en)?
Ja / Nee*

Zo ja, dan deze graag hieronder vermelden:

..................................................................................................................……………….…...………
Welke hobby’s heeft u?
..................................................................................................................……………….…...………
Op welk gebied zou u uw expertise willen verlenen?
..................................................................................................................……………….…...………
Bent u reeds als vrijwilliger werkzaam (geweest) bij een andere organisatie?
Ja / Nee*

Zo ja, dan dit graag kort toelichten:

…………………………………………………………………………………………………………..…
Heeft u een EHBO diploma?
Ja / Nee*

Zo ja, op welke datum heeft u het diploma gehaald?

…….………………….

Heeft u een AED diploma?
Ja / Nee*

Zo ja, op welke datum heeft u het diploma gehaald?

…….………………….

Heeft u ervaring in het omgaan met een epileptische aanval?
Ja / Nee*
Heeft u zelf een fysieke en/of mentale beperking?
Ja / Nee*

Zo ja, graag toelichten.

..................................................................................................................…………...……………….
Spreekt u een vreemde taal?
Ja / Nee*

Zo ja, welke?

……………………………………………………………….

Bent u in het bezit van een rijbewijs?
Ja / Nee*

Zo ja, welke?

……………………………………………………………….

Kunt u, indien dit aan u gevraagd zou worden, een 9-persoonsbus besturen?
Ja / Nee
Wat is uw kledingmaat ?
XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL*
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Mogen wij beeldmateriaal van u gebruiken voor publicatie, bijvoorbeeld in de SGKampioen?
Ja / Nee*
Bent u reeds in het bezit van de PEP (vrijwilligers)pas?
(Deze organisatie informeert en ondersteunt Haagse vrijwilligers. De pas geeft u korting bij o.a. culturele uitstapjes).

Ja / Nee

Zo nee, zou u deze wel willen ontvangen?

Ja / Nee

Heeft u voorkeur voor bepaalde leeftijdsgroepen te begeleiden?
O

Jeugd 8 t/m 17 jaar

O

volwassenen 18 jaar en ouder

O

volwassenen 50 jaar en ouder

O

Maakt niet uit

Heeft u voorkeur voor mensen op een bepaalde niveau te begeleiden?
O

één-op-één begeleiding

O

zeer moeilijk lerenden

O

moeilijk lerenden

O

Maakt niet uit

Bij welke incidentele activiteiten wilt u helpen?
O

bowling project

O

bowlingevenement

O

sjoelevenement

O

Maakt niet uit

Heeft uw beroepsmatig ervaring met mensen met een verstandelijke beperking?
Ja / Nee*
Bent u bevoegd om een injectie toe te dienen?
Ja / Nee*
Heeft u een BIG registratie?
Ja / Nee*

Zo ja, wat is uw BIG-nummer?

…..……………………….

Waar heeft u uw relevante ervaring verkregen?
O

Onderwijs

O

Verpleging

O

Gehandicaptenzorg

O

Vrijwilligerswerk

O

Anders, nl ………………………………………….

Over welke vaardigheden beschikt u?
O

zwemmen

O

zwemdiploma’s A / B / C / …. / ….*

O

fietsen

O

wandelen

Heeft u een stadsspeld van de gemeente Den Haag ontvangen?
Ja / Nee*

Zo ja, op welke datum? ………………………………

Indien u nog opmerkingen of suggesties heeft die voor ons van belang zouden kunnen zijn
dan kunt u dat hieronder aangeven.
.................................................................................………..................................…………...………
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