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Vul dit webformulier in als u zich wilt opgeven als vrijwilliger. Een medewerker van het Welzijnshuis zal hierna met u contact opnemen.
Personen die tot een risicogroep behoren komen niet in aanmerking als vrijwilliger, behalve dan om brieven of kaartjes te schrijven of
te telefoneren om geïsoleerde mensen een hart onder de riem te steken. Personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-,
long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan zes maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem,…
behoren tot een risicogroep.

1. Helpen bij het vervoer van minder mobiele personen naar
en van het vaccinatiecentrum?
Vul dan dit formulier hieronder in en vink de optie 'minder mobiele personen vervoeren' aan. Beschikt u over een eigen wagen en wilt
u deze gebruiken? Hou alvast volgende gegevens bij de hand: merk en type, nummerplaat, rijbewijsnummer, aantal deuren, aantal
zitplaatsen, naam verzekereringsmaatschappij, polisnummer en vervaldatum van uw verzekering.

2. Helpen bij het vaccinatiecentrum Kortenberg?
Wenst u te helpen bij de vaccinatiecampagne in het vaccinatiecentrum Kortenberg (medisch, onthaal, steward, administratie of
logistiek)? Vul dan dit formulier van de Eerstelijnszone Leuven Zuid in.

3. Vrijwilliger in het kader van Kortenberg Helpt?
Bent u geïnteresseerd of wenst u graag wat meer informatie? Vul het webformulier hieronder verder in.

Voornaam *
Naam *
Adresgegevens 1
Straat *
Hnr *
Bus
Postcode *
Stad/gemeente *
Land *
Land *
Land *
E-mailadres
Bevestig e-mailadres

Telefoon- of gsm-nummer *

info

-+
Rijksregisternummer
Geboorteplaats

Ik geef mij op voor volgende taken
Aanvinkvakjes *
Een babbel via telefoon
Brief schrijven, tekening maken, ...
Voedingswaren inkopen en leveren
Medicijnen halen in de apotheek
Ondersteuning bij huisdieren (hond uitlaten, Kippen eten geven, ...)
Coronasteward (burgers sensibiliseren om de coronamaatregelen te respecteren)
Helpen bij de vaccinatiecampagne door minder mobiele personen te vervoeren naar en van het vaccinatiecentrum Colomba
Kortenberg
Andere

Helpen bij de vaccinatiecampagne door minder mobiele personen te vervoeren
naar en van het vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg
Statuut *
Arbeidsongeschikt
(Brug)gepensioneerd
Werken
Werkloos
Andere

Wanneer kunt u ingeschakeld worden voor het vervoer van minder mobiele personen? *
Maandagvoormidag
Maandagnamiddag
Maandagavond
Dinsdagvoormiddag
Dinsdagnamiddag
Dinsdagavond
Woensdagvoormiddag
Woensdagnamiddag
Woensdagavond
Donderdagvoormiddag

Donderdagnamiddag
Donderdagavond
Vrijdagvoormiddag
Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Zaterdagvoormiddag
Zaterdagnamiddag
Zaterdagavond
Zondagvoormiddag
Zondagnamiddag
Zondagavond
Rekeningnummer

info

Rijbewijsnummer *

info

Beschikt u over een eigen wagen? *
Ja
Nee, ik stel mij kandidaat als chauffeur voor de 3070 Mobiel

Eigen wagen
Uw kandidaatstelling met persoonlijke gegevens wordt door de coördinator van de mindermobielencentrale enkel gebruikt voor het
doel waarvoor die ingediend is: om te helpen bij het vervoer van minder mobiele mensen.
Merk en type *
Nummerplaat *
Aantal deuren *
Aantal zitplaatsen *
Verzekeringsmaatschappij *
Polisnummer verzekering *
Vervaldatum van uw verzekering *
dd-mm-yyyy
◀
▶
Mei
2022
Ma
25
2
9
16
23

Din
26
3
10
17
24

Woe
27
4
11
18
25

Don
28
5
12
19
26

Vr
29
6
13
20
27

Za
30
7
14
21
28

Zon
1
8
15
22
29

Ma
30

Din
31

Vandaag

Woe
1

Don
2

Vr
3

Za
4

Zon
5

Wissen

Ik stel mij kandidaat om....
Ik stel mij kandidaat om in de toekomst ook gecontacteerd te worden bij crisissituaties.

Bewijs van goed gedrag en zeden / Uittreksel uit het strafregister
Ik bevestig dat ... *
Ik bevestig dat ik beschik over een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel uit het strafregister – model 2).
Hierbij verbind ik mij... *
Hierbij verbind ik mij ertoe de coördinator vrijwilligerswerk van het Welzijnshuis onmiddellijk op de hoogte te brengen van feiten of
tenlasteleggingen die het vertrouwen in mijn persoon zouden kunnen aantasten (bijvoorbeeld beschuldigingen van diefstal,
aanranding, slagen en verwondingen,…)
Hierbij verklaar ik mij akkoord ... *
Hierbij verklaar ik mij akkoord om op eerste verzoek van het Welzijnshuis een uittreksel uit het strafregister – model 2 voor te leggen
aan de coördinator vrijwilligerswerk van het Welzijnshuis.
De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u
terugvinden in de privacyverklaring.
Volgende

Contactinformatie
Welzijnsprojectwerk
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
welzijnsprojectwerk@Kortenberg.be
http://www.kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag Brugdag na O.L. Heer Hemelvaart
Morgen gesloten
Alle openingsuren

 Tobania

Gemeente Kortenberg
Dr V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
T 02 755 30 70, info@kortenberg.be

