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SJABLOON INVULFORMULIER I.F.V. INDELING
JEUGDSPORTGROEPEN

Als club of lesgever heb je graag zicht op hoeveel kinderen/jongeren zullen
deelnemer aan je sportactiviteiten. De groepen mogen momenteel immers
niet groter zijn dan 10 personen (excl. begeleider). Gebruik onderstaand
sjabloon om gericht de juiste informatie op te vragen via een online
invulformulier.
Hoe maak je een online invulformulier?
Om efficiënt en snel de nodige informatie te vergaren, raden we aan om gebruik te maken van een online
invulformulier. Er bestaan verschillende tools om een online invulformulier op te maken. Een zeer
gebruiksvriendelijke tool is Google Formulieren. Deze volstaat ruimschoots voor bovenstaande toepassing. Na
registratie en inloggen kan je hier gratis gebruik van maken.
Naar Google Formulieren: https://www.google.com/intl/nl_be/forms/about/

Versie 1 – februari 2021

Sjabloon invulformulier
Hieronder geven we een mogelijke opbouw van een invulformulier. Deze kan je gebruiken en toepassen op jouw
specifieke clubsituatie.

- Naam sporter:
- E-mailadres:
- Telefoonnummer:
- Mijn zoon/dochter wenst nog steeds deel te nemen aan [naam sportactiviteit] georganiseerd door [naam
club].
o
o

Ja, hij/zij komt nog graag sporten bij [naam club]. → vervolg invulformulier
Nee, hij/zij kiest voor een andere buitenschoolse activiteit en komt terug van zodra meerdere
buitenschoolse activiteiten toegelaten zijn. → einde invulformulier

Vervolg invulformulier
- Selecteer de sportactiviteit die je zoon/dochter wenst te volgen. Een combinatie van verschillende
sportactiviteiten is niet mogelijk, aangezien bubbels niet gemengd mogen worden.
(Zorg er dus voor dat de invuller slechts 1 optie kan kiezen.)

o
o
o
o

Sportactiviteit 1
Sportactiviteit 2
Sportactiviteit 3
…
Afhankelijk welke optie gekozen wordt, kan je opvolgvragen instellen om verder te gaan naar een
overzicht van mogelijke sportmomenten. De sporter kan dan eventueel het moment van zijn/haar
voorkeur kan aanduiden.
o
o

Sportactiviteit 1 – woensdag 16u-17u
Sportactiviteit 1 – zaterdag 10u-11u

- Bevestigingsknop indienen formulier

Klik hier om een concreet voorbeeld (Gym-club) te bekijken van een online invulformulier
opgemaakt in Google Formulieren.
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Sjabloon bevestigingsmails na invullen formulier
Nadat je sporters het online formulier hebben ingevuld, is het goed dat je hen via mail een bevestiging stuurt. Zo
weten ze dat je hun gegevens ontvangen hebt en wat er juist verwacht wordt. Hieronder geven we jou 2
sjablonen:

Bevestigingsmail voor sporters die voorlopig niet meer komen
Beste,
Bedankt om ons te laten dat we jouw zoon/dochter de komende weken niet meer in onze lessen zullen zien.
Jammer, maar we begrijpen uiteraard jouw keuze! We hopen samen met jou dat alles snel weer normaal wordt
zodat je gauw weer kan komen [naam van je sport]! We houden je op de hoogte en contacteren je wanneer we
onze groepen opnieuw mogen uitbreiden.
Tot binnenkort!
[naam van je sportclub]

Bevestigingsmail voor sporters die wel komen
Beste,
Bedankt om te bevestigen dat we jouw zoon/dochter binnenkort nog steeds mogen verwachten op onze [naam
sportactiviteit]. De puzzel werd gelegd en bij deze laten we je graag weten dat we je zoon/dochter verwachten
op volgend lesmoment:
[naam sportactiviteit] – [dag] – [uur]
Zonder tegenbericht zien we je kind graag dan!
Met sportieve groeten,
[naam van je sportclub]

(In deze mail kan je eventueel de geldende maatregelen toevoegen om de ouders nogmaals attent te maken op de Corona-richtlijnen)

