
 
Aanmeldformulier 

 

   

Vul dit formulier in en stuur het terug naar sharon@prokkel.nl 
 

Mijn gegevens  
(let op: waar een * bijstaat, moet hetzelfde zijn als op je paspoort of identiteitsbewijs) 

*Volledige voornamen: 
  

Roepnaam: 
  

*Achternaam:  
  

*Geboortedatum:  
 

*Geboorteplaats:  
 

E-mailadres:  
 

Telefoonnummer:  
 

Organisatie:  
(Van welke organisatie krijg jij zorg of begeleiding?) 

 

Naam begeleider:  
(Vul dit in als we jouw begeleider ook de informatie over deze Prokkel moeten doorsturen) 

 

E- mailadres begeleider:  
 

Telefoonnummer begeleider:  
 

Bijzonderheden:  
(Zit je bijvoorbeeld in een rolstoel, heb je last van epilepsie, heb je allergieën of medicijnen 
wat belangrijk is om te weten?  
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Aanmeldformulier 

 

   

Dit ben ik 
(Voeg hier een foto van jezelf toe) 

 

 
 

Ik stel mezelf aan je voor 
(Hieronder stel je jezelf voor door de stippellijntjes in te vullen. Je vertelt meer over wie je 
bent en wat je wilt doen in de Prokkelweek. Zo leren de organisatoren je alvast kennen.) 
 
Wie ben ik? 
Mijn naam is:  ……..….. 

Ik ben: ……..…..jaar oud.  

En ik woon in:  ……….. 

Anderen zeggen over mij dat ik: ……..….. 

Als ik vrij ben, dan vind ik het leuk om:  ……..….. 

 

Wat kan ik?  
Ik werk, woon of doe een opleiding bij: ……..….. 

Dat is een: ……..….. (wat is dat voor plek?)  

Als taken heb ik daar: ……..….. 

Het leukste vind ik om daar:  ……..….. 

Ik kan goed:  ……..….. (noem iets waar je goed in bent) 

Ik ben:  ……..….. (noem een goede eigenschap van jezelf) 

Als ik bij jullie kom Prokkelen, dan is het prettig dat jullie rekening houden met: 

……..….. 



 
Aanmeldformulier 

 

   

 
Wat wil ik? 
Ik wil graag één dag naar de Prokkel gaan bij:   ……..….. 

Ik zou het leuk vinden om daar:  ……..….. 

Dat lijkt me leuk omdat:  ……..….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie neem 

contact op met: 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Tel: Klik hier als u tekst wilt 

invoeren. 

@:Klik hier als u tekst wilt 

invoeren. 

 


