
Secretariaat Mensen voor Mensen 
Duinrooshof 53 1964 PB Heemskerk 

Tel. 06-42475630 
E-mail: info@mensenvoormensen.nl 

Website: www.mensenvoormensen.nl 

Inschrijfformulier Begeleiding 
Stichting Mensen voor Mensen 
Mensen voor Mensen organiseert groepsvakanties 
voor mensen met een lichamelijke beperking 

S.v.p. formulier op de PC invullen. Bij keuzevragen: graag aanklikken wat van toepassing is. Het  ingevulde formulier uitprinten. 
Het formulier scannen en mailen/of per post opsturen naar: secretariaat Mensen voor Mensen

Voornaam 

Achternaam:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Geboortedatum:    M   V  

Telefoon:  

E-mailadres: 

Paspoortnummer/ID: 

Beroep: 

Geeft zich op voor de vakantie naar 

Van    tot    

Wil je met nóg een vakantie mee, geef dit dan hier aan: 

Gebruik je ook medicijnen?  ja     nee 

Zo ja, waarvoor? 

Dieet?  ja     nee  
Vegetarisch / zoutarm / anders: 

Bent je allergisch voor bepaald voedsel?   ja     nee 
Zo ja, waarvoor? 

WENSEN (indien mogelijk wordt hiermee rekening gehouden): 

 

   Wil graag een:  
mannelijke /  vrouwelijke gast /   heeft geen voorkeur 

Eventuele naam:   

INFORMATIE: 
Heb je ervaring in omgang met mensen met 
lichamelijke beperkingen?    ja / nee  
In welk verband was dat? 

Eventueel gewenste kamergenoot: 

Ben je bevoegd tot het doen van BIG-handelingen?  

 ja /  nee 

Vanaf wanneer ga je mee met onze vereniging? 

Verzekering afsluiten?
Mensen voor Mensen heeft voor begeleiders een 
reisongevallen-verzekering afgesloten. Hierbij is geld NIET 
meeverzekerd. 

Belangrijk:  Voor begeleiders is deelname aan de reizen 
gratis, met uitzondering van de reis naar Barcelona. 
Voor Barcelona geldt een eigen bijdrage van 50 euro voor 
de vlucht, te betalen aan de reisleiding bij aanvang van de 
reis. 

mailto:info@mensenvoormensen.nl
http://www.mensenvoormensen.nl/


WERKGEVERSVERKLARING 

   Heb je een bijzonder verlof aanvraag nodig?  ja / nee 

Deze wordt naar je huisadres verstuurd, je bent zelf verantwoordelijk voor de afgifte ervan. 

Zo ja, naam werkgever: 

CONTACTADRES IN GEVAL VAN CALAMITEITEN 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoon:  

Hoe ken je Mensen voor Mensen? Via: 

 Website mensen voor mensen 

 Facebook 

 Vrijwilligerscentrale______________________ [plaats] 

 Via andere vrijwilliger 

 Via gast van mensen voor mensen 

 Anders, namelijk _________________________  

Niet invullen: t.b.v. administratie: 

□Reis: □Ontvangen □Ingeschreven

□Kopie reisleiding □werkgeversverklaring j/n
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