
Uitleg gegevens verwerking
Hierbij even wat uitleg over waar we de gevraagde gegevens voor gebruiken.

NAW, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum
De contactgegevens worden gebruikt om je te informeren over het kamp en organisatorische 
bijeenkomsten, en om een nieuwsbrief te versturen. Er kan ook een verjaardagskaart verstuurd 
worden. De gegevens worden ook gebruikt voor de aanvraag van een VOG.

Eerste keer YOY
Voor kampouders en coordinatoren is dit nuttige informatie om je beter te begeleiden.

Geslacht
Deze informatie is nodig voor het samenstellen van de teams.

Gegevens contactpersoon
Wie we waar kunnen bereiken tijdens de vakantieweek in het geval dat jou iets overkomt.

Welke opleiding volg je, of wat voor werk doe je? Welke ervaring heb je met kinder- of 
tienerwerk? Waar ben je goed in?
Hiermee kunnen we beter bepalen hoe we je tot je recht kunnen laten komen in het team.

Zorgverzekering - zorgverzekeraar en polisnummer
Indien medische zorg nodig is zullen deze gegevens aan de zorgverlener worden verstrekt.

Ben je lichamelijk en psychisch gezond? Zijn er bijzonderheden? Gebruik je medicijnen?
Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen bij wie welke verwantwoordelijkheden kunnen 
komen te liggen.

Ben je in bezit van een EHBO of BHV diploma?
In elk kamp moet een BHV-er of EHBO-er aanwezig zijn.

Dieet
Aan de hand van het dieet kan overlegd worden met de kok van het kamp, of de catering van de 
locatie kan worden aangepast.

Wat is je motivatie om met YOY op kamp te gaan?
YOY zoekt mensen die vanuit hun geloof een zegen willen zijn voor de kinderen in het kamp.

Beschrijf in het kort wat voor jou de kern van het geloof is. Naar welke kerk ga je?
De beschrijving die je hier invult wordt gebruikt om te bepalen of je identiteit in zoverre 
overeenkomt met die van YOY kampen dat je kan bijdragen aan de missie van YOY kampen.

Referentie uit je kerk, telefoonnummer, e-mailadres
YOY neemt contact op met je referentie om je betrouwbaarheid te onderzoeken.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Een VOG is een van de middelen om samen met elkaar te bouwen aan veilige en betrouwbare 
zomerkampen. Na je aanmelding ontvang je naast de algemene bevestiging een e-mail voor je VOG 
aanvraag. Zodra wij je VOG binnen hebben en je referent is gecheckt is je aanmelding definitief.


