
Wij maken je erop attent, dat bovenstaande gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig om de ruiterkampen zo goed mogelijk te kunnen organiseren en te doen verlopen. We 
bewaren deze gegevens maximaal twee jaar.  

Stichting Elisabeth Ruiterkampen 
Inschrijfformulier voor RUITERS voor de ruiterkampen 2021 
Niet volledig ingevulde formulieren kunnen we niet in behandeling nemen.  
Gebruik bij voorkeur het originele formulier en gebruik géén nietjes 
 

Roepnaam ............................................. Achternaam  ............................................ M / V 

Adres ......................................................................................... 

Postcode en woonplaats ......................................................................................... 
Telefoonnummer ........................................... Mobiel .............................................. 

Emailadres ........................................................................................... 

Lengte  ……. cm Gewicht ……. kg 
Geboortedatum ……../...…../….……. ..… jr                Eerder meegeweest   ja / nee 

 

Tijdens kampweek in noodgevallen waarschuwen: 
Naam ………………………...... 

Telefoonnummer ………………………......  Mobielnummer ………………………....... 
 
Contactgegevens huisarts: 
Naam ………………………...... 

Praktijk ………………………......  Telefoonnummer ………………………...... 
 
O week 1 11 – 16 juli 2021 
O week 2 18 – 23 juli 2021 
O week 3 25 – 30 juli 2021 
O week 4 1 – 6 augustus 2021 
O week 5 8 – 13 augustus 2021 
O week 6 15 – 20 augustus 2021 
O  week 7 22 – 27 augustus 2021 
O week 8 29 augustus – 3 september 2021 
 
 

Ondergetekende verklaart hierbij, dat hij/zij tijdens het kamp een aansprakelijkheidsverzekering 
voor particulieren heeft afgesloten. Handtekening: 
 
................................................................ (In geval van minderjarigheid, handtekening van ouder of verzorger) 
 
Om leuke en veilige ruiterkampen te organiseren is het belangrijk dat we weten wat je mogelijkheden en 
beperkingen zijn. Beantwoord onderstaande vragen daarom ook als je al vaak een ruiterkamp hebt 
meegemaakt. We vernietigen de formulieren na afloop van de kampweken. 
 
Beschrijf hier je beperking. Als je dat prettig vindt mag je ook een bijlage meesturen. 
 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Let op: vul ook de achterkant van dit formulier in! 

LET OP: JE KUNT ALLEEN MEE OP KAMP 
ALS JE REGELMATIG PAARDRIJDT! 

In verband met het coronavirus begrijpen 
we dat dit niet altijd mogelijk is en zullen we 

hier minder streng mee omgaan. 

Vul meerdere weken in, dat maakt 
indelen makkelijker. 



Wij maken je erop attent, dat bovenstaande gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig om de ruiterkampen zo goed mogelijk te kunnen organiseren en te doen verlopen. We 
bewaren deze gegevens maximaal twee jaar.  

Wat willen wij zeker graag weten? 
 
Spreken:  ben je goed verstaanbaar? goed / matig / slecht   
Eten:  heb je een dieet? nee / ja, namelijk ……….…………

  ……………………………………… 

Slapen: kun je bovenin een stapelbed slapen? ja / nee 
Bewegen: gebruik je een rolstoel? altijd / soms / nooit 
 kun je goed staan? goed / matig / slecht  
 kun je achterop de tandem? ja / nee 
 kun je zelfstandig fietsen? ja / nee 
Lezen en schrijven: kun je dat? lezen / schrijven / allebei 
Omgaan met geld: kun je dat? ja, onbeperkt / ja, tot € ....... / nee 

Werk of school: werk je of ga je naar school? werk:   …………………………….. 

 naar welke school ging je? school:  …………………………… 

Epilepsie: heb je epilepsie*? Ja / nee 
Medicatie: welke medicijnen** gebruik je? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

* Als je hier 'ja' invult willen wij graag vóór je op kamp gaat je protocol inzien. Daar wordt door de 
leiding van je week voor het begin van je vakantie om gevraagd. 
 
** Voor nu is het voldoende om te weten wat voor medicatie je gebruikt. Neem een actueel 
medijcijnoverzicht mee op ruiterkamp met het tijdstip en dosering voor alle medicijnen. 

 
Tenslotte willen we graag weten waar je hulp bij nodig denkt te hebben. 

In en uit bed ja / nee ………………………………………………. 

Wassen/douchen ja / nee ………………………………………………. 

Aan-en uitkleden ja / nee ………………………………………………. 

Toiletgebruik ja / nee ………………………………………………. 

Eten en drinken ja / nee ………………………………………………. 

Gebruik van incontinentiemateriaal ja / nee ………………………………………………. 

Gebruik je een tillift *? ja / nee ………………………………………………. 

Verpleegkundige hulp *? ja / nee ………………………………………………. 
* Beschrijf goed wat je voor hulp nodig hebt. Gebruik eventueel een bijlage of bel onderstaand nummer. 

 
 
Stuur dit formulier vóór 01-03-2021 naar: 

Kamporganisatie Stichting Elisabeth Ruiterkampen  
Oldekamp 22 
9431 HZ Westerbork 
of mail het naar kamporganisatie@elisabeth-ruiterkampen.nl 

 
Voor eventuele vragen kun je bellen met Annemarie Roukema, tel 06 23059489 (na 18.00 uur). Je bijdrage hoef je 
pas over te maken na ontvangst van een definitieve bevestiging en de factuur. Voor ruiters die een financiële drempel 
ervaren bij het inschrijven voor het ruiterkamp bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op het Mandafonds. Neem 
in dat geval ook even contact op via email of telefoon. 

mailto:kamporganisatie@elisabeth-ruiterkampen.nl

