
Inschrijfformulier KVW Wouw 2022 Wouwcus Pocus 

 

Naam:…………………………………………………….…............... 
 
Adres:……………………………………………….………............... 
 
Postcode:…………... Woonplaats:………………………............... 
 
Telefoon:……………………………………………………................ 
 
Geboortedatum:……………………………………………............... 
 
Zit in groep:.………. Gaat naar groep:………….………................. 
 
School:………………………………………………………............... 
 
Allergieën:…………………………………………….……................ 
 
Medicijngebruik:………………………………………..…................. 
 
Huisarts:………………………….. Tel.nr.:………….……................ 
 
Zwemdiploma:………………………………………..……................ 
 
E-mail:………………………………………………..……................. 
 
0   € 40,= per deelnemer zonder kamp  
0   € 50,= per deelnemer met kamp (naar groep 7, 8 of brugklas) 

Let op: de inschrijving voor deelnemers met kamp (Oudsten)  
sluit op vrijdag 19 augustus 2022 

 
0   contante betaling 
0   digitale betaling → zie achterkant 
 
Kijk voor meer informatie op www.kvw-wouw.nl of op de Facebook- 
pagina van KVW Wouw. Met vragen kun je appen of bellen naar  
Manon (06-34143849). 
 
Akkoord met deelname op eigen risico en volgens de voorwaarden  
op de achterkant van het inschrijfformulier: 
 
Handtekening ouders:…………………………................................... 
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Voorwaarden deelname KVW Wouw 2022 

 

Inschrijven 

Inschrijven gebeurt door middel van het invullen en inleveren van het 

inschrijfformulier en het betalen van de inschrijfkosten. Dit kan op de 

inschrijfdag op vrijdag 15 juli bij Cultureel Centrum De Geerhoek in Wouw 

tussen 15:00 uur en 17:00 uur. Vanaf deze datum is het ook mogelijk om in te 

schrijven door het inschrijfformulier in de leveren bij Arno en Dianne Melis, 

Doeldreef 25 in Wouw. 

 

Betaling 

Het is vanaf dit jaar mogelijk om de kosten van de inschrijving contant of digitaal 

te betalen. Kies je voor: 

- contante betaling? Dan betaal je de inschrijfkosten op de inschrijfdag 

of in een envelop bij Arno en Dianne Melis 

- digitale betaling? Dan betaal je de inschrijfkosten door middel van een 

overschrijving 

o op NL 97 RABO 0372 2549 18 t.n.v. Stichting Kinder-

VakantieWerk Wouw 

o onder vermelding van de voor- en achternaam of namen van 

de ingeschreven kinderen 

o op dezelfde dag als het inleveren van het inschrijfformulier op 

papier. 

 

Privacywetgeving 

De inschrijfformulieren van de deelnemers met daarop persoonsgegevens 

worden verzameld en bewaard tijdens KVW. Na KVW worden deze vernietigd. 

Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor huidige leiding van KVW. 

Tijdens de KVW-week worden er foto’s gemaakt en deze foto’s worden 

gepubliceerd op de website. Deze foto’s blijven na KVW één maand 

beschikbaar en zullen daarna verwijderd worden. Daarbij maken wij als leiding 

de afspraak om geen foto’s van kinderen te publiceren op andere sociale 

media. 

 

Deelname aan KVW Wouw is op eigen risico. 

 

Door ondertekening van het inschrijfformulier en met deelname aan KVW 

Wouw gaat u akkoord met de voorwaarden. 
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