
 Medische infofiche – jeugdspelers KVK Westhoek 

Beste ouders, voogd 

KVK Westhoek wil de werking van de jeugd voortdurend verbeteren. Wij krijgen jullie kinderen 

binnenkort opnieuw voor een hele periode drie à vier keer per week onder onze hoede. Wij trainen, 

we spelen wedstrijden in eigen stadion, we gaan op verplaatsing, we organiseren allerlei activiteiten 

en nemen deel aan tornooien, soms eten wij samen of gaan we samen op uitstap. Wij willen dan ook 

geen enkel risico lopen. Het is van belang dat we over zoveel mogelijk informatie over jullie kind 

beschikken, zowel om problemen te vermijden als om actief te kunnen inspelen op de noden van uw 

kind en om de nodige informatie ter beschikking te hebben moest er zoch toch iets voordoen 

waardoor wij dringend beroep moeten doen op medische bijstand vooraleer wij u kunnen 

contacteren.  We kunnen preventief acties ondernemen of gepast reageren als een probleem zich 

zou voordoen. We vragen vriendelijk om de medische infofiche zo grondig mogelijk in te vullen en ze 

op 25 of 26 augustus (tijdens het verdelen van de kledijpakketten) terug te bezorgen. We 

behandelen de verkregen informatie in alle vertrouwelijkheid.  

Wie meer informatie wil over hoe de club de ontvangen gegevens beheert kan terecht op onze 

website of bij algemeen TVJO Geert Glorie (0476/377075).  De club gaat er wel van uit dat de 

aansluiting van uw kind ook inhoudt dat u ons de nodige gegevens omtrent uw kind, ook medisch 

en/of psycholkogisch verschaft en u ons toelaat deze gegevens voor de duur van de aansluiting te 

bewaren.  Indien u niet bereid bent ons deze gegevens en/of toestemming te geven, dan behoudt de 

club zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen, doch dit steeds na voorafgaand 

onderling overleg.  Wie omwille van privacy de fiche liever niet invult of bepaalde gegevens niet op 

papier wil weergeven wordt om die reden gevraagd om zo spoedig als mogelijk contact nemen met 

algemeen TVJO Geert Glorie (0476/377075).   

Wij overleggen in dat geval onderling op welke manier we je kind in optimale omstandigheden 

kunnen begeleiden. 

Namens de sportieve cel en sociale cel, Geert Glorie 

geert.glorie@telenet.be  
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