
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 Taaluitwisseling 

Lions Club International 

MD 112 Belgium 

Taaluitwisseling Districts A-B-C-D 

De deelnemer, de ouders worden verzocht bijgaand formulier te 

ondertekenen en volledig ingevuld terug te sturen 

 naar marcbaisier@skynet.be 

1.lnlichtingen betreffend de deelnemer

Familienaam 

Voornaam 

Mannelijk 

Vrouwelijk 

Adres 

Postcode 

Stad 

Telefoonnr. 

GSM 

E-mail van deelnemer of ouder

Geboortedatum 

Korte beschrijving van de persoonlijkheid van het kind 

gezelligheid, hobby ..... 

(voor matching) 

Huidige studies 

Gewenste taal Frans 1 1 
2.Geneeskundige informatie over deelnemer

Medicatie 

Bloedgroep 

Allergieën ja 

Specifieer welke 

Astma ja 

Dieet (bvb.vegetarisch) ja 

Specifieer 

Naam, adres en telefoonnr. huisdokter 

Digitale foto van de 

deelnemer 

Duits 1 

nee 

nee 

nee 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 Taaluitwisseling 

3.lnlichtingen betreffend de familie van de deelnemer

Naam van de ouders 

Samenstelling van het gezin 

Beroep 

Lionslid ja 1 1 nee 1 
Naam van de Club 

Adres 

Postcode 

Stad 

GSM 

E-mail

Familiale verzekering BV (verklaring op eer) ja 1 1 
nee 1 

Maatschappij en polisnummer 

4. Lions Club (onmisbaar)

Lions Club 

District en Zone 

Naam van de voorzitter 

Datum 

Handtekening van de deelnemer 

Handtekening van de ouders 

De Lions Club beperkt zich tot het in contact brengen van de geïnteresseerde families 

De Lions Club gaat geen andere verbintenis aan en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid 

met betrekking tot feiten die zich kunnen voordoen tijdens de taaluitwisseling. 

Privacy: De bovenvermelde gegevens zullen vernietigd worden op het einde van de "Taaluitwisseling" 
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De uitwisseling : het verblijf in de respectievelijke families wordt zo aangenaam en zo leerzaam mogelijk ingevuld.

Nederlandstalige jongeren zullen in een Franstalige of Duitstalige familie komen en vice versa.
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