SOS-formulier en toestemmingformulier
Uw kind doet mee aan de activiteiten van Stichting Theaterhuis Willemstad. Deze activiteiten vinden
bijna allemaal plaats in Buurthuis Irene. Ondanks de maatregelen om er voor te zorgen dat uw kind
veilig aan deze activiteiten kan deelnemen, kan het voorkomen dat wij u toch dringend willen
bereiken of ruggenspraak nodig hebben.
Daarom verzoeken wij u vriendelijk onderstaand SOS-formulier in te vullen. De gegevens dienen door
de ouder/verzorger ingevuld te worden. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt door de
leiding voor de stroomlijning van de communicatie en bij noodgevallen.
NB: Ook als u al eerder dit formulier heeft ingevuld verzoeken wij u dit alsnog te doen, zodat wij de
meest actuele informatie gebruiken!
Roepnaam kind:

Achternaam kind:

Woonadres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
1e mobiele/vast telefoonnummer:
2e mobiele/vast telefoonnummer:
Indien wij in geval van nood bij u geen gehoor krijgen, wie wilt u dan dat wij bellen?
Naam:
Telefoonnummer:
Natuurlijk is het heel leuk en belangrijk om te laten zien en te laten horen wat het Theaterhuis
Willemstad met uw kind aan activiteiten ontwikkelt en uitvoert. Het gebruiken van beeld- en
geluidsmateriaal is daarvoor een goed middel. Wij respecteren echter uw privacy en daarom vragen
wij u toestemming tot het wel of geen gebruik mogen maken van materiaal.
Ik geef wel/geen toestemming voor plaatsing van foto’s en beeldmateriaal van mijn kind op het
openbare gedeelte van de website van Theaterhuis Willemstad.
Ik geef wel/geen toestemming voor plaatsing van foto’s en beeldmateriaal van mijn kind op videoregistraties, flyers enz. waarop mijn kind in beeld is.
Ik geef wel/geen toestemming voor het opnemen van mijn mobiele telefoonnummer in een
Whatsapp-groep. Voor de goede orde, deze groep leggen wij alleen aan om direct en snel laatste
informatie door te geven of voor eventuele hulpvragen.
U kunt dit formulier inscannen en mailen naar info@theaterhuiswillemstad.nl of overhandigen aan
de leiding bij de repetities.
Namens het bestuur, hartelijk bedankt voor uw medewerking!

