INSCHRIJVINGSFORMULIER
NAAM:
VOORNAAM:
TEL./GSM:

G-SPORTDAG

E-MAIL:
STRAAT:
PC:

Donderdag
20 september 2018

GEMEENTE:

GEBOORTEDATUM:

Met de steun van

Ik wens gebruik te maken van het beperkte aanbod
sportrolstoelen
Ik wens individuele begeleiding bij het zoeken naar
een gepaste sport/club
Mijn suggesties voor de G-sportdag 2019:

INSCHRIJVEN:

Wij verzamelen bovenstaande gegevens van u in een overzichtslijst
voor de sportgroep van Inkendaal. Wij gebruiken deze gegevens
enkel voor activiteiten georganiseerd door Inkendaal. Voor meer
informatie kan u terecht op de website (bv. Privacyreglement)
Opgelet: als u wenst om uw gegevens te verwijderen uit onze lijst,
gelieve dit expliciet te bevestigen via e-mail naar
privacycoach@inkendaal.be (ikv de nieuwe GDPR wetgeving)



ONLINE: www.inkendaal.be
PER POST: formulier ingevuld terugsturen naar
‘Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek’, t.a.v. sport
VIA E-MAIL: sport@inkendaal.be.
Bezoek ook: www.facebook.com/inkendaal/
Gelieve u ten laatste vóór 31 augustus 2018
in te schrijven.

Inschrijven
vóór 31 augustus 2018

VISIE

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert
Revalidatieziekenhuis Inkendaal zijn sportdag.
Net zoals de voorbije jaren bieden we een
programma aan met een verscheidenheid aan
sport- en bewegingsactiviteiten voor personen
met een motorische, cognitieve en/of sociale
beperking.

! ! ! Vergeet niet om

Kruis hier telkens de initiatie en het uur van je
keuze aan.

Vanuit de visie van het ziekenhuis streven we
naar een optimale resocialisatie van zowel
onze eigen revalidanten, ex-revalidanten
evenals externen.
We willen dit bereiken door een brug te
bouwen tussen het revalidatietraject en
herintegreren in de samenleving op het vlak
van sport en beweging.

sportkledij mee te brengen
aangepast aan de
weersomstandigheden.

Volksspelen/Curling
10u 11u 13u

14u

15u

Boccia
10u

11u

13u

14u

15u

Quatrocycling
10u 11u

13u

14u

15u

Trail’O
10u 11u

13u

14u

15u

Boogschieten
10u 11u

13u

14u

15u

Petanque
10u 11u

13u

14u

15u

Krolf
10u

13u

14u

15u

11u

Basketbal
10u 11u
Dans
13u

14u

15u

Powerhockey
13u 14u

15u

Yoga
13u

15u

14u



Wandeltocht (halve dagactiviteit)
10u 14u
Fietstocht (halve dagactiviteit)
13u

