Aanmeldformulier voor ouders1
S.v.p. printen, invullen, handtekening plaatsen en in gefrankeerde enveloppe sturen naar:
Het Omgangshuis Regio Nijmegen, t.a.v. M. Trentini, Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen.
Of mail het digitale bestand naar: m.trentini@sterker.nl
De ouders:
• Verzoeken in aanmerking te komen voor een omgangsregeling in het Omgangshuis Nijmegen.
• Begrijpen dat de aanvraag alleen in behandeling kan worden genomen met een volledig ingevuld
aanmeldformulier.
• Zijn op de hoogte van de eigen bijdrage per ouder per afspraak (op zaterdag) van € 7,50.
Na aanmelding wordt u, als er een plaats vrij komt, uitgenodigd voor een intakegesprek. Op dat
moment worden nog aanvullende gegevens van u gevraagd die nodig zijn om te kunnen deelnemen
aan het Omgangshuis.
Ouders maken graag een afspraak voor een intakegesprek met:
☐ elke ouder apart ☐ met beide ouders samen
Gegevens ouder 1
Voor- en achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Ouderlijk gezag

☐ ja

☐ ne

☐ ja

☐ nee

Mobiel nummer
E-mail
Gegevens ouder 2
Voor- en achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Ouderlijk gezag
Mobiel nummer
E-mail

Wilt u hulp van of een dienst gebruiken van Sterker sociaal werk? Dan hebben wij uw gegevens nodig om u zo goed mogelijk te helpen of
ondersteunen. Wij leggen uw gegevens vast in een beveiligde digitale omgeving. U heeft altijd het recht om te weten op welke wijze wij
met uw gegevens omgaan. Ook heeft u recht op inzage in uw gegevens. In ons privacy statement vindt u meer informatie en de
contactgegevens als u vragen of klachten heeft. U leest ons privacy statement op https://www.sterker.nl/privacy-en-gegevens/
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Gegevens kind 1
Geslacht

☐ jongen

☐ meisje

☐ anders

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Woonsituatie

☐ inwonend bij ouder 1
☐ bij familielid, nl:

☐ inwonend bij ouder 2

☐ anders, nl:

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Gegevens kind 2
Geslacht

☐ jongen

☐ meisje

☐ anders

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Woonsituatie

☐ inwonend bij ouder 1
☐ bij familielid, nl:

☐ inwonend bij ouder 2

☐ anders, nl:

Naam:
Adres:
Woonplaats:

Is er een beschikking van de Rechtbank
over de omgangsregeling?
Is er een ‘Onder toezichtstelling’ (OTS)
uitgesproken?

☐ nee ☐ ja (graag kopie meesturen)
☐ nee
☐ ja, begin- en einddatum lopende beschikking:
Indien er een gezinsvoogd is:
Naam:
Telefoonnummer:
E-mail:

Naam ouder 1:

Naam ouder 2:

Datum:

Datum:
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