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Aanvraagformulier
Exploitatie
Gastouderopvang

juni 2012
Januari
2012

Datum ontvangst door gemeente

Blad 1 Gegevens van het geregistreerde
gastouderbureau (GOB)
U kunt het formulier digitaal invullen en daarna uitprinten.
U dient het formulier te ondertekenen alvorens het in te dienen.

Gegevens gastouderbureau zoals opgenomen in LRKP
Naam GOB:
Correspondentieadres:
Postcode:
Plaats:
Registratienummer GOB in LRKP:
Naam houder:

Contactpersoon van het gastouderbureau voor deze aanvraag
Naam/Voorletters:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Aantal opvanglocaties waarvoor een aanvraag wordt ingediend
één opvanglocatie
 eer dan één opvanglocatie, aantal:
m
Vul blad twee in voor iedere opvanglocatie.
De houder van het gastouderbureau verklaart bekend te zijn met de Aanvraagvoorwaarden Exploitatie
Gastouderopvang en verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. De
gastouder mag niet overgaan tot exploitatie voordat de gemeente een positieve beschikking op deze
aanvraag heeft afgegeven.

Houder of handelingsbevoegde			
persoon namens de houder

Plaats :

Naam en voorletters :						

Handtekening :					Datum :

juni 2012

Datum ontvangst door gemeente

Blad 2 Gegevens van de Voorziening
voor gastouderopvang (VGO)
Gegevens van de gastouder
Geslachtsnaam zoals opgenomen in de GBA:
Voornamen:
Geslacht:

Man

Vrouw

Geboortedatum:
Woonadres:
Postcode:
Woonplaats:
Burgerservicenummer (BSN)/eventueel sofinummer:
Telefoonnummer gastouder tijdens opvang:
E-mailadres gastouder:

Locatie waar de opvang plaatsvindt
Op het woonadres van de gastouder
Aantal kindplaatsen op dit adres:

(Max 6)

Aantal huisgenoten van de gastouder vanaf 18 jaar:
 Bij een vraagouder thuis
Adres vraagouder:
Postcode:
Plaats:
Aantal kindplaatsen op deze locatie:

(Max 6)

Overige gegevens
Registratienummer GOB in LRKP:
Beoogde startdatum opvang:
Versie van het pedagogisch beleidsplan die voor deze VGO geldt:

Bijlagen

Paraaf houder GOB

Kopie van bewijsstuk beroepskwalificatie van de gastouder
Kopie van bewijsstuk dat wordt voldaan aan de vereisten spoedeisende
hulpverlening of eerste hulp aan kinderen
Kopie van geldig identiteitsbewijs van gastouder waarop het BSN is vermeld
Kopie van Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de gastouder
Kopie van de risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid
Kopie van de Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) van alle personen
vanaf 18 jaar woonachtig op het woonadres van de gastouder (alleen indien
op het woonadres van de gastouder opvang plaatsvindt)
juni 2012

