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Infofiche animatoren Gemeentelijke 
Speelpleinwerking ‘t Ravotje Huldenberg 

 

1. Persoonlijke gegevens 
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
Telefoon: ………………………………………… 
GSM: …………………………………………..….. 
Mail: ……………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
Rekeningnummer: BE…… ……..… ……..… ……..… ……..… 
Geboortedatum: …./…./………. 
Geboorteplaats: …………………………….. 
Rijksregisternummer: …. . …. . …. - …… . …..  
KAVO-ID: ………….. - ……. (kreeg je van instantie waar je vorming hebt gevolgd) 
 
2. Speelpleingegevens  
2.1. Ik wens monitor te zijn tijdens de speelpleinen van: 
 Paasvakantie (2de week vakantie) 
 Zomervakantie (laatste 3 weken juli) 
 
2.2. Ik stel mij kandidaat als: 
 monitor 
 hoofdmonitor 
 
2.3. Graag sta ik in leiding voor volgende leeftijdsgroep(en): 
 Prutskes, 2,5 - 4 jaar 
 Snorkels, 5 - 6 jaar 
 Freggels, 7 - 8 jaar  
 Sloebers,  9 - 10 jaar  
 Snotters, 11 -12 jaar 
 
3. Curriculum Vitae 
3.1. Ervaring: 
 Monitor/ Hoofdmonitor op gemeentelijke speelpleinen in Huldenberg 
Sinds (indien minder dan 25 dagen, ook aantal dagen vermelden): 
……………………………………………………………………………………….……………………………….……………………… 
 Monitor/Hoofdmonitor op speelpleinen buiten de gemeente, namelijk in 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. . 
Sinds: ……………………………………………………………………………………………….…………………………….……… 
 Leiding/Hoofdleiding in de jeugdbeweging 
Sinds: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 Andere relevante ervaring (stages, opleiding, kampen, vakantiejobs): 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
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3.2. Opleiding: 

 Huidige studierichting en jaar: 
…………..……………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 Ik volgde een cursus als:  
 Animator in het jeugdwerk 
 Hoofdanimator in het jeugdwerk 
 (Hoofd)instructeur in het jeugdwerk 
 
Initiatiefnemer: 
 Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
 Jeugd en Gezondheid vzw 
 Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap 
 Jeugdbeweging 
 Vlaamse Federatie Jeugdhuizen 
 Vivès, Landelijke jeugddienst voor speelprojecten 
 Andere 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

!! Gelieve een kopie van het attest van de gevolgde cursus (na stage), je 
stageboekje (als je stage wil volgen) of een kopie van je monitorbrevet bij 
deze fiche te voegen!! 
 

 

Het lokaal bestuur Huldenberg verwerkt je persoonsgegevens volgens de bepalingen van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gebruikt die alleen voor het doel 
waarvoor ze worden ingezameld. Je gegevens worden niet doorgegeven voor commerciële 
doeleinden. Het AVG verleent je een aantal rechten.  
 

 Ik geef toelating om deze gegevens te verwerken volgens de bepalingen die opgenomen 
zijn in de privacyverklaring van Huldenberg:  
www.huldenberg.be/PrivacyverklaringHuldenberg 

 
 
Handtekening en datum: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Terug te bezorgen aan: 
Gemeente Huldenberg 
Beeckmans Christophe - Jeugdconsulent 
Gemeenteplein 1 
3040 Huldenberg 
02 302 43 57 
jeugddienst@huldenberg.be 


