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INFORMATIE 

 

Beste Deelnemer, 

 

1. Hoe kan ik me aanmelden? 
Stap 1. Aanmelding 

Je meldt je aan door het opsturen van een volledig ingevuld en ondertekend 

aanmeldformulier (3 pagina’s). Vul dit samen met je ouder(s)/bewindvoerder naar waarheid 

en ondertekend in en stuur het op naar: 

 Stichting Het Ware Noorden 

 T.a.v. Han Dekkers 

 Rul 12 

 5591 TW Heeze 

Of 

 Inscannen 

 Mailen naar: info@overstagreizen.nl 

 

Voor nieuwe deelnemer volgt er na aanmelding een kennismakingsbezoek aan huis waar 

vrijblijvend informatie wordt gegeven over de activiteiten van Stichting Het Ware Noorden. 

(Indien binnen een reisafstand van 1 uur.) 

 

Stap 2. Bevestiging 

Je krijgt van ons bericht wanneer je in aanmerking komt voor de activiteit. 

Met de bevestiging wordt tevens de activiteitenovereenkomst in tweevoud meegestuurd. 

Deze overeenkomst moet ondertekend door deelnemer en ouder(s)/bewindvoerder worden 

terug gestuurd. 

 

Stap 3. Betaling bedrag van de activiteit is volgens de factuur. 
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2. Onze zeilactiviteit van 2022 
 

8-daagse zeilactiviteit Griekenland 
Bedrag 8-daagse zeilactiviteit: € 1400,00 

22-10-2022 t/m 29-10-2022 (herfstvakantie Zuid Nederland) 

   

Het bedrag is inclusief: 

 8-daagse zeilactiviteit (begeleiding: deze verzorgt de boothuur incl. nautische 

kosten/transfers ter plaatse) 

 Kennismakings/voorbereidingsmiddag 

 

Het bedrag is exclusief: 

 Vervoer naar en van Schiphol. 

 Retourvlucht Schiphol – Preveza tussen € 400,00 en €500,00 (zelf regelen). 

 Voeding (Max. € 250,00) We maken per boot een pot voor de voeding. Wat over is aan 

het einde van de week krijg je terug op je rekening gestort. 

 Zakgeld 

 Extra hapjes, drankjes en eventuele excursies aan de wal. 

 Reisverzekering (zelf afsluiten) 

 Annuleringsverzekering (zelf afsluiten) 
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3. Aanmeldformulier 2022 
1. Vul het formulier geheel en naar waarheid in samen met je ouder(s) of bewindvoerder 

en stuur het op naar het adres dat onderaan op dit formulier staat 

2. Onderteken dit formulier zelf. Laat het ook door je ouder(s) of bewindvoerder tekenen 

als je niet tekenbevoegd bent, anders is de inschrijving niet geldig. 

3. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door ons om een goede begeleiding te 

kunnen bieden en door onze administratie voor o.a. facturering. Er worden geen 

persoonsgegevens uitgewisseld met derden, zoals beschreven in de Wet 

Persoonsregistratie. (Behoudens formulieren om de activiteit veilig uit te kunnen voeren 

Zoals NAW-gegevens bootpapieren/havenautoriteiten) 

4.  Na de activiteit worden je persoonsgegevens door ons vernietigd. 

5. Je aanmelding is definitief indien je van ons een bevestiging hebt gekregen in de vorm 

van een activiteitenovereenkomst. 

 

Gegevens van de deelnemer 

 

Voornaam  __________________________________________   O Man    O Vrouw 

 

Achternaam  __________________________________________________________  

 

Geboortedatum  __________________________________________________________  

 

Adres  __________________________________________________________  

 

Postcode  __________________________________________________________  

 

Woonplaats  __________________________________________________________  

 

Telefoonnummer  __________________________________________________________  

 

E-mailadres  __________________________________________________________  

  

Nummer van je paspoort of identiteitskaart  ______________________________________  

 

Voornamen zoals in je paspoort/ID kaart staan   __________________________________  

 

INSCHRIJVEN 

 

8-daagse zeilactiviteit in Griekenland 

X 8-daagse zeilactiviteit: Een avontuurlijke zeilactiviteit in Griekenland  

 22-10-2022 t/m 29-10-2022 (herfstvakantie Zuid-Nederland) 

Bedrag: 1400 euro 

  

Belangrijk indien je op school zit! 

Informeer voor de zekerheid bij je eigen school of bovengenoemde vakantieperioden ook 

voor jou van toepassing zijn. 
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Bijzonderheden (kruis aan indien van toepassing) 

O Epilepsie 

 Soort aanvallen __________________________________________________________  

  

 Frequentie   ____ per ____________________________________________________  

O Autisme 

 Mate van handicap _______________________________________________________  

O Medicatie 

 Reden van medicatie _____________________________________________________  

  

 Naam medicijnen ________________________________________________________  

 

 Bijzonderheden medicatie (bijv. noodmedicatie, wijze  van toedienen) _______________  

 

  ______________________________________________________________________ 

  

O Bijzonderheden voeding ___________________________________________________  

 

  ______________________________________________________________________ 

  

 

O Bijzonderheden gedrag ____________________________________________________  

 

  ______________________________________________________________________  

 

  ______________________________________________________________________  

 

O Overige bijzonderheden: __________________________________________________  

 

  ______________________________________________________________________ 

  

  ______________________________________________________________________  

 

  ______________________________________________________________________  

 

 

O  Inzet PGB?: Ja / Nee  (omcirkel wat van toepassing is) 

 

O BSN: ___________________________ 

 

 

 

Datum: _______________________ 

 

 

 

Handtekening deelnemer:    Handtekening(en) ouder(s), bewindvoerder: 

 

 

 

________________________  _____________________________________ 



Stichting Het Ware Noorden 
 Avontuurlijke zeilactiviteiten in Nederland  en Griekenland,  

en andere activiteiten       Griekenland 

© 2022 - Stichting Het Ware Noorden – Rul 12 – 5591 TW Heeze – KvK 17243736 

+31 (0)649775700 - www.overstagreizen.nl – info@overstagreizen.nl 

1
8
.0

1
0
1
 G

R
/N

L
 

pagina 3/3 

Gegevens ouders / bewindvoerders 

 

Voorletters  __________________________________________________________  

 

Achternaam  __________________________________________________________  

 

Adres  __________________________________________________________  

 

Postcode  __________________________________________________________  

 

Woonplaats  __________________________________________________________  

 

Telefoonnummer thuis _______________________________________________________  

 

Telefoonnummer mobiel _____________________________________________________  

 

Telefoonnummer werk _______________________________________________________  

 

E-mailadres  __________________________________________________________  

Dagbesteding (kruis aan wat van toepassing is) 

O Mijn zoon/dochter zit op school 

 Naam school  __________________________________________________________  

 

O Mijn zoon/dochter werkt 

 Werkgever  __________________________________________________________  

 

 Soort werk  __________________________________________________________  

 

 Werkzaamheden _________________________________________________________  

Toestemmingen (kruis aan wat van toepassing is) 

Zwemmen 

O Mijn zoon/dochter heeft een zwemdiploma 

 Soort diploma  __________________________________________________________  

O Mijn zoon/dochter mag onder begeleiding zwemmen 

 O  Toezicht op afstand 

 O  1 op 1 begeleiding 

 

 

Alcohol (alcohol vanaf 18 jaar) 

O Mijn zoon/dochter mag alcohol gebruiken.  

 Aantal glazen per dag _____________________________________________________  

 

 

Handtekening deelnemer:   Handtekening(en) ouder(s), bewindvoerder: 

 

 

________________________  ____________________________________ 


