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Aanmeldingsformulier midweek eenzame ouderen 

 

Begeleider 

Naam: Dhr./Mw. _____________________________ (voornaam/achternaam) 

 

Adres:  ____________________________________  

 

Postcode/plaats:  ____________________________  

 

Telefoonnummer:  ___________________________  

 

Emailadres:  ________________________________  

 

Dieet:  _____________________________________  

 

Voorkeur park: 

o Geen voorkeur 

o Vakantiepark RCN het Grote Bos in Doorn 

o Vakantiepark RCN Toppershoedje in Ouddorp 

 

Bent u in het bezit van een auto?      Ja/nee* 

Mag uw auto worden ingezet t.b.v. vervoer op het park?  Ja/nee* 

Zo ja, hoeveel mensen kunnen er naast uzelf in de auto?   ________ 

  

Voorwaarden 

We bieden graag vakantie aan voor mensen die dit het hardst nodig hebben! 

Daarom hebben we de volgende voorwaarden opgesteld t.a.v. dede deelnemers 

Deelnemers:  

- zijn minimaal 67 jaar  

- hebben een klein sociaal netwerk en of een smalle beurs 

- zijn in de afgelopen jaren niet op vakantie geweest 

- hebben niet deelgenomen aan de georganiseerde midweek in 2017 of 2018 

- aanmelden kan tot en met zaterdag 20 september 

- aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen met motivatie (laatste blad) 

- Per groep kan één begeleider worden aangemeld. 

 

In principe delen de gasten hun kamer, de begeleider heeft een eigen kamer. Mocht u  

hier om goede redenen van af willen wijken, dan graag aangeven bij de bijzonderheden. 

Vakantiegasten en/of hun begeleider zijn zelf verantwoordelijk voor (het verlenen van) 

eventuele zorg. De bungalows zijn alleen geschikt voor mensen die nog (redelijk) goed 

ter been zijn, de bungalows zijn niet aangepast. Groepen kunnen in een grotere 

bungalow/mobile home of meerdere nabij gelegen accommodaties geplaatst worden. U 

wordt hier vooraf aan de week over geïnformeerd. 

Het vervoer van en naar de vakantieparken regelen de gasten/hun begeleiding zelf.  
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Deelnemers 

 

1. Naam:  Dhr./Mw.  ______________________  

                                                                                    

Adres:  ____________________________________  

 

Postcode/plaats:  _____________________________  

 

Email:  _____________________________________  

 

Geboortejaar:  ______________________________  

 

Dieet:  _____________________________________  

 

Eventuele hulpmiddelen:  ______________________  

(bijv. rollator / rolstoel voor langere afstanden) 

 

Neemt deze zelf mee:                   ja/nee* 

 

Laatst genoten vakantie:  ______________________  

 

Bijzonderheden:  _____________________________  

 

Motivatie waarom u deze persoon aanmeldt: 

 

________________________________________________________________________  

   

________________________________________________________________________  

   

 

2. Naam:  Dhr./Mw.  ______________________  

 

Adres:  ____________________________________  

 

Postcode/plaats:  _____________________________  

 

Email:  _____________________________________  

 

Geboortejaar:  ______________________________  

 

Dieet:  _____________________________________  

 

Eventuele hulpmiddelen:  ______________________  

(bijv. rollator / rolstoel voor langere afstanden) 

 

Neemt deze zelf mee:                   ja/nee* 

 

Laatst genoten vakantie:  ______________________  

 

Bijzonderheden:  _____________________________  
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Motivatie waarom u deze persoon aanmeldt: 

 

________________________________________________________________________  

   

________________________________________________________________________  

 

3. Naam:  Dhr./Mw.  ______________________  

 

Adres:  ____________________________________  

 

Postcode/plaats:  _____________________________  

 

Email:  _____________________________________  

 

Geboortejaar:  ______________________________  

 

Dieet:  _____________________________________  

 

Eventuele hulpmiddelen:  ______________________  

(bijv. rollator / rolstoel voor langere afstanden) 

 

Neemt deze zelf mee:                   ja/nee* 

 

Laatst genoten vakantie:  ______________________  

 

Bijzonderheden:  _____________________________  

 

Motivatie waarom u deze persoon aanmeldt: 

 

________________________________________________________________________  

   

________________________________________________________________________  

 

 

4. Naam:  Dhr./Mw.  ______________________  

 

Adres:  ____________________________________  

 

Postcode/plaats:  _____________________________  

 

Email:  _____________________________________  

 

Geboortejaar:  ______________________________  

 

Dieet:  _____________________________________  

 

Eventuele hulpmiddelen:  ______________________  

(bijv. rollator / rolstoel voor langere afstanden) 

 

Neemt deze zelf mee:                   ja/nee* 

 

Laatst genoten vakantie:  ______________________  
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Bijzonderheden:  _____________________________  

 

Motivatie waarom u deze persoon aanmeldt: 

 

________________________________________________________________________  

   

________________________________________________________________________  

 

5. Naam:  Dhr./Mw.  ______________________  

 

Adres:  ____________________________________  

 

Postcode/plaats:  _____________________________  

 

Email:  _____________________________________  

 

Geboortejaar:  ______________________________  

 

Dieet:  _____________________________________  

 

Eventuele hulpmiddelen:  ______________________  

(bijv. rollator / rolstoel voor langere afstanden) 

 

Neemt deze zelf mee:                   ja/nee* 

 

Laatst genoten vakantie:  ______________________  

 

Bijzonderheden:  _____________________________  

 

Motivatie waarom u deze persoon aanmeldt: 

 

________________________________________________________________________  

   

________________________________________________________________________  

 

6. Naam:  Dhr./Mw.  ______________________  

 

Adres:  ____________________________________  

 

Postcode/plaats:  _____________________________  

 

Email:  _____________________________________  

 

Geboortejaar:  ______________________________  

 

Dieet:  _____________________________________  

 

Eventuele hulpmiddelen:  ______________________  

(bijv. rollator / rolstoel voor langere afstanden) 

 

Neemt deze zelf mee:                   ja/nee* 
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Laatst genoten vakantie:  ______________________  

 

Bijzonderheden:  _____________________________  

 

Motivatie waarom u deze persoon aanmeldt: 

 

________________________________________________________________________  

   

________________________________________________________________________  

 

 

Ondertekening diaconie (m.b.t. beoordeling) 

 

Naam diaconie: ____________________________________________________________  

 

Plaats diaconie: ____________________________________________________________  

 

E-mail:  __________________________________________________________________  

 

Tel.nr.:  __________________________________________________________________  

 

 

In aanloop naar en tijdens de midweek willen we graag foto’s en een video maken voor 

publicatiedoeleinden (internet, kranten). Wij willen u dan ook toestemming vragen om dit 

te mogen doen. Wilt u dit bij de deelnemers (en ook voor uzelf uiteraard) navragen? 

 

Deelnemers en begeleider geven toestemming voor foto en/of filmopname  

vooraf (na overleg) en tijdens de midweek    ja/nee* 

 

Mocht niet iedereen hiervoor toestemming geven, wilt u dan hieronder noteren van wie 

wij niet de toestemming hebben? 

 

 

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging. We 

streven ernaar om vóór 20 oktober te laten weten of de vakantie voor uw gasten door 

kan gaan. 

 

Bij plaatsing ontvangt u twee weken vooraf aan de vakantieweek de laatste praktische 

informatie. 

 

 

mailto:info@hetvakantiebureau.nl

