INSCHRIJFFORMULIER VRIJWILLIGERS
(s.v.p. pasfoto bijsluiten als er geen recente foto meer op kantoor aanwezig is)
Stichting Wielewaal gebruikt dit formulier en als eerste selectiecriterium voor deelname aan een activiteit.
Onder ‘activiteit’ verstaat Wielewaal op dit formulier een kinderthemaweek, logeerweekend, week campingrecreatie of vakantie.
Wielewaal streeft naar een optimale samenstelling van de groepen. Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met
verhouding 1e-jaars/meerderejaars, man/vrouw, chauffeurs enz.
Wanneer we je met de onderstaande gegevens niet kunnen plaatsen of nog vragen hebben, nemen we contact met je op.
Let op: Het eerste deel van de achterkant hoeft alleen ingevuld te worden door 1e-jaars vrijwilligers.
Het tweede deel door alle vrijwilligers, inclusief handtekening!

Achternaam:

Roepnaam:

Volledige naam op identiteitsbewijs:
Soort identiteitsbewijs: ID-kaart / paspoort

Nummer identiteitsbewijs:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geb.datum:

Geslacht: M / V

Tel. privé:

Provincie:
BSN-nummer:
Tel. mobiel:

E-mail:
Opleiding:

Studiejaar:

Stagiair bij Wielewaal? nee / ja, in totaal

uren

Beroep:

School:
BIG-reg.nr.:

(verpleegk./artsen)

Relevante hobby's:
Ik ben

maal met Wielewaal mee geweest (laatste keer in

(jaar) als

Wil je per e-mail op de hoogte gehouden worden van Wielewaalnieuws via bijv. de maandelijkse nieuwsbrief?

In geval van nood Naam:

Relatie:

waarschuwen:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Tel.:

Tel. mobiel:

Heb je een rijbewijs

nee / ja, sinds

Wil je in een busje rijden tijdens de activiteit?

nee / ja

Ben je vegetariër?

nee / ja

Kun je voor een groep koken?

nee / ja

Heb je een dieet?

nee / ja, namelijk

Ben je allergisch voor iets?

nee / ja, namelijk

Heb je ski-ervaring?

nee / ja, namelijk

)
ja / nee

maal

Welke talen spreek je?
Ervaring

O verzorging gehandicapten (ADL)

O verpleegkundige verzorging

O verzorging activiteiten/programma’s

O organisatie excursies/uitstapjes

O sport met gehandicapten

O omgaan met ADHD jongeren

O omgaan met verstandelijk gehandicapten

O omgaan met autistische jongeren

O andere relevante ervaring(en), nl.:

Omcirkel zes eigenschappen die het best bij je passen:
ondernemend / stil / leiderschapsrol / einzelgänger / gevoelig / energiek / enthousiast / nuchter / dominant / avontuurlijk / eigenwijs/
humoristisch / geduldig / doorzetter/ druk / kritisch / zelfstandig / vrolijk / aanwezig / organisatietalent / afwachtend / groepsmens
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MOTIVATIE & ACHTERGROND (dit vak alleen invullen als je je voor het eerst inschrijft)
Wat is je motivatie om mee te gaan met Wielewaal?

Wat verwacht je van de Wielewaalactiviteit?

Ontvang je via je opleiding studie-/stagepunten voor deelname aan de Wielewaalactiviteit?

nee / ja

Heb je eerder vrijwilligerswerk gedaan?

nee / ja

Zo ja, wat? En bij welke organisatie?
Op welke manier heb je van Wielewaal gehoord?
Opleiding / artikel in krant of tijdschrift* / radio tv* / affiche* / vrienden, familie / andere organisatie* / Blauwe Gids /
beurs* / studiegenoten, collega’s / Wielewaal brochure / internet* / advertentie* / anders nl.:________________________
* Toelichting (welk/waar):___________________________________________________________________________

VOORKEUR
Je kunt aangeven welke activiteiten je voorkeur hebben. 1e-jaars vrijwilligers kunnen alleen een activiteit in het binnenland opgeven.
Meerderejaars vrijwilligers kunnen daarnaast ook buitenlandvakanties opgeven. Uitgangspunt hierbij is dat na een buitenlandvakantie
een activiteit in het binnenland wordt gedaan.
Geef duidelijk aan welke optie je voorkeur heeft. Geef ook duidelijk aan of je 1 of meer activiteiten wilt doen. Voor populaire
bestemmingen kent Wielewaal een afwijkende plaatsingsprocedure. Zie hiervoor het plaatsingsbeleid op de website.
1

Graag op de volgende activiteit: kinderthemaweek / logeerweekend / vakantie / campingrecreatie / geen voorkeur
In de volgende periode:

2

Ik heb de volgende voorkeuren (geef hierbij de code van de activiteit):
1:

2:

Ik wil graag mee als:

recreatie-/reisleider

Ik geef me specifiek op als:

kok / poolchauffeur

3:
/

assistent
/

/

verpleegkundige

/

vrijwilliger

anders, namelijk

Ik wil graag samenwerken met:
Ik wil niet samenwerken met:
Keuze wordt doorgegeven indien wij betreffende persoon hierdoor niet kunnen plaatsen op de door hem/haar gewenste activiteit
ONDERTEKENING
Wielewaal verwacht van haar vrijwilligers een goede lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Op wielewaal.nl/vrijwilligers kun je
lezen wat wij hieronder verstaan. Twijfel je of je lichamelijke of geestelijke gesteldheid goed genoeg is om mee te gaan? Meld je dan
vrijblijvend aan om een keer naar een instructiedag te komen. Op zo’n dag leer je de organisatie kennen en krijg je een beeld van
het vrijwilligerswerk. Ook is er op die dag ruimte om met je in gesprek gaan om te kijken of plaatsing voor jou mogelijk is.
Zijn er in je gezondheidstoestand (geestelijk en/of lichamelijk) zaken die van belang zijn bij het draaien van de activiteit?
Noteer ze hieronder, denk hierbij ook aan rug- of vermoeidheidsklachten, allergie, RSI, ADHD, autisme, depressiviteit etc..
Door ondertekening verklaar ik dat ik:
de afgelopen 10 jaar niet veroordeeld ben of gevangenisstraf heb uitgezeten;
bereid ben een Verklaring Omtrent Gedrag op te vragen (hierover ontvang je dan nader bericht);
akkoord ga met de voorwaarden vrijwilligers van Wielewaal (brochure of wielewaal.nl/vrijwilligers);
ermee akkoord ga dat de leiding van mijn activiteit de ingevulde gegevens ontvangt;
een goede lichamelijke en geestelijke gesteldheid heb en bijzonderheden hieronder vermeld;
de overige informatie die van belang is voor mijn functioneren tijdens Wielewaalactiviteiten hieronder vermeld:

Datum:

Handtekening:
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