Inschrijfformulier vrijwilligers
Wil je dit formulier aan beide zijden zorgvuldig en volledig invullen en retourneren naar onderstaand adres? Het is voor ons van
groot belang omgoede informatie van je te krijgen. Ook als je reeds eerder aan een van onze activiteiten hebt deelgenomen!
* A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is
Achternaam

Roepnaam

Adres
Geboortedatum		
Beroep / Opleiding*
Telefoon privé
Mobiel

Postcode en plaats
m / v*
Telefoon werk 		
E-mail 			

Ik meld mij aan voor een activiteit op Beatrix / Lutgerdina / Robinson Crusoe* Boekingsnummer en periode:
1e keus
2e keus
3e keus

Ik wil graag 2 keer mee en geef mij óók op voor een activiteit op Beatrix / Lutgerdina / Robinson Crusoe* Boekingsnummer en periode:
1e keus
2e keus
3e keus
Zijn, indien volgeboekt, ook andere data mogelijk?
Heeft u reeds eerder aan een van onze activiteiten deelgenomen?

Contactadres en in noodgeval waarschuwen:
Naam 						
Adres						
Gegevens huisarts of behandelend arts:
Naam 						

ja / nee*
ja / nee*

Telefoon 			
Postcode en plaats

Mobiel

Telefoon

Hoe ben je aan ons adres gekomen?
Heb je eerder vrijwilligerswerk gedaan?
Zo ja, bij welke organisatie?

ja / nee*

Heb je eerder met mensen met een beperking gewerkt?
Zo ja, welke ervaring heb je?

ja / nee*

Ben je verpleegkundige (B.I.G geregistreerd)?

ja / nee*

z.o.z

Stuur dit inschrijfformulier in een envelop met een postzegel aan:
SailWise
Postbus 157
1600 AD Enkhuizen
E-mail: boekingen@sailwise.nl
Tel.: 0228 - 35 07 56 of mobiel 06 - 1002 84 08

Inschrijfformulier
* A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is
Welke ervaring heb je op verpleegkundig/verzorgingsgebied?

Heb je ervaring met het werken in groepen?
Zo ja, welke?

ja / nee*

Heb je watersportervaring? 			
ja / nee*
Zo ja, geef dan svp jouw niveau aan in onderstaand schema
Ik kan zeilen in een:

Geen ervaring

Met hulp

Zelfstandig

Instructie geven

Kajuitzeilboot
Kielboot met motor
Kielboot zonder motor
Zwaardboot
Catamaran
Kanoen
Roeien
Surfen
Bijzonderheden met betrekking tot je watersportervaring:

Eet je vegetarisch? 		
Heb je een dieet? 		

ja / nee*
ja / nee*

NB. Nieuwe vrijwilligers worden altijd eerst uitgenodigd voor een introductiedag of –weekend.
Evt. opmerkingen:

Tijdens onze activiteiten worden veelmooie foto’s gemaakt. Leuke, spontane foto’s, die actie, plezier en de sfeer van onze activiteiten
uitstralen willen wij graag gebruiken voor onze publicaties (het vaarprogramma, de websites en het promotiemateriaal). Ga je akkoord met
het gebruik van foto’s waar je herkenbaar op voorkomt zonder voorafgaande toestemming, voor promotionele doeleinden van SailWise?
ja/nee*

Bij het verstrekken van onjuiste en/of niet volledige gegevens heeft SailWise het recht je van deelname uit te sluiten.Ondergetekende verklaart
dat de gegevens naar waarheid en volledig zijn ingevuld, alsmede akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden van SailWise

Handtekening vrijwilliger

