Jeugdbrandweer Flevoland
Postbus 10334
1301 AH Almere

T 0900-0165 (bereikbaar tijdens kantoortijden)
E info@brandweerflevoland.nl
W www.brandweer.nl/flevoland

AANMELDINGSFORMULIER JEUGDBRANDWEER FLEVOLAND
Jeugdbrandweer Flevoland bestaat uit de korpsen Almere, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde. Je
kunt je door middel van dit forumulier aanmelden voor de jeugdbrandweer in jouw woonplaats. Je
kunt je aanmelden voor de jeugdbrandweer vanaf je 12de t/m je 16de. We plaatsen je dan op onze
wachtlijst. Als er een plek vrijkomt binnen de jeugdbrandweer krijg je een uitnodiging voor de
selectieprocedure.
Vul het formulier volledig in en stuur het naar bovenstaand adres. Als we het formulier ontvangen
hebben, krijg je binnen 2 weken een bevestiging. Voor eventuele vragen kun je op bovenstaande
manieren contact opnemen. Vergeet niet aan te geven om welk jeugdbrandweerkorps het gaat.
Kijk voor meer informatie ook eens op onze website of de website van de Stichting Jeugdbrandweer
Nederland (www.jbnl.nl).
Persoonlijke gegevens:

* = omcirkelen wat van toepassing is

Achternaam: _______________________________________________________________________

Voorletters: ___________________________

Geslacht: jongen / meisje*

Roepnaam: ________________________________________________________________________

Geboortedatum: _____-______-___________ Geboorteplaats:______________________________

Straatnaam: __________________________________________

Huisnummer: _____________

Postcode: _______________________

Woonplaats: ___________________________________________

Plak hier een
foto van jezelf

Telefoon : _____________________________________________

Mobiel :_______________________________________________

E-mailadres: ________________________________________________________________________
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Persoonlijke situatie:

* = omcirkelen wat van toepassing is

Huidige school: _____________________________________________________________________

Studierichting: _____________________________________________________________________

Hoe is je conditie:

slecht / redelijk / goed*

Heb je een medische aandoening:

ja / nee*

Rook je:

ja / nee*

Gebruik je medicatie:

ja / nee*

Zo ja, welke aandoening/medicatie?_____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Ben je wel eens met de politie in aanraking geweest:

ja / nee*

Zo ja, waarvoor_______________________________________________________________________

Wat zijn je hobby’s: ___________________________________________________________________

Welke sport(en) beoefen je : ____________________________________________________________

Welke zwemdiploma’s heb je: ___________________________________________________________

Ben je bang in het donker:

ja / nee*

Heb je hoogtevrees:

ja / nee*

Ben je bang in kleine ruimtes:

ja / nee*

Heb je dieptevrees:

ja / nee*

Beschik je over een EHBO- of reanimatiediploma :

reanimatiediploma / EHBO-diploma / nee*

Ben je tijdens de vaste oefenavond beschikbaar voor oefeningen:

ja / nee*

Ben je ± 5 zaterdagen per jaar inzetbaar voor wedstrijden, toetsen en activiteiten:

ja / nee*
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Motivatie:

* = omcirkelen wat van toepassing is

Wat wil je later worden : _____________________________________________________________

Bezoek je wel eens open dagen/evenementen van de brandweer:

Heb je familie of kenissen bij de brandweer:

ja / nee*

ja / nee*

Zo ja, wie en bij welke kazerne/ploeg:_____________________________________________________

Wat denk je dat je bij de jeugdbrandweer leert / doet:______________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Waarom wil je bij de jeugdbrandweer:____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Noem een goede reden waarom wij jou moeten kiezen als lid voor de jeugdbrandweer:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Ruimte voor vragen/opmerkingen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Voorwaarden voor aanmelding:
•

Het aameldingsformulier is zo volledig mogelijk en naar waarheid ingevuld;

•

Je gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem en vertrouwelijk behandeld,
door middel van het inzenden van dit formulier geef je toestemming voor het opnemen van je
gegevens in ons administratiesysteem;

•

Je ouders/verzorgers hebben kennis genomen van en zijn akkoord met de contributieverplichting,
deze contributie hoef je pas te betalen als je aangenomen wordt (inschrijven kost niets);

•

Op basis van deze aanmelding vindt een voorselectie plaats, wanneer een plaats vrijkomt bij de
jeugdbrandweer volgt een selectieavond (sporttest, vaardighedentest, motivatiegesprek);

•

Indien je op de selectieavond wordt aangenomen, zal een medische keuring plaatsvinden en zal
een verklaring omtrent het gedrag (VOG) worden verlangd;

•

Het kandidaat-jeugdlid realiseert zich dat op 18-jarige leeftijd een beroep op hem / haar kan
worden gedaan om toe te treden tot de (vrijwillige) brandweer in zijn / haar woonplaats.

Ondertekening:

Plaats: ______________________________________

Datum: _______________________

Naam kandidaat-jeugdlid: ____________________________________________________________

Handtekening kandidaat-jeugdlid:

______________________________________

Naam ouder/verzorger: ______________________________________________________________

Handtekening ouder/verzorger:

_____________________________________________
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