Toestemmingsformulier Kindercollege 2018/2019
In te vullen door ouder(s)/verzorger(s):
Hierbij geven wij

toestemming aan ons kind (naam)

om zich op te geven als kandidaat kinderburgemeester of wethouder.
• U krijgt van ons zo snel mogelijk te horen of uw kind als kandidaat wordt uitgekozen voor de rol van
kinderburgemeester/wethouder.
• Wat betreft rol- en taakverdeling zal er geen onderscheid gemaakt worden tussen de kinderburgemeester en kinderwethouders; alle kinderen kunnen alle taken vervullen. Als de “officiële” kinderburgemeester tijdens gelegenheden
verhinderd is, zullen de kinderwethouders optreden als waarnemend burgemeester.
• Na de bekendmaking nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Er zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de andere gekozen kinderen.
• U bent zich er van bewust dat als de keuze op uw kind valt, dat er in de loop van het jaar ook inzet van u verwacht
wordt; o.a. kind brengen/ophalen i.v.m. promotieactiviteiten (kan ook in het weekend of avond).
• Voor de promotie van dit project geeft u de gemeente Heerlen/Alcander toestemming de beeltenis (foto’s/filmpjes in
media en/of social media en andere manieren van promotie) van uw kind te gebruiken .
• U bent zich ervan bewust dat als uw kind gekozen wordt voor een van bovengenoemde functies, uw kind diverse
malen op het gemeentehuis en in de jongerencentra van Alcander verwacht wordt voor besprekingen/het opzetten en
uitvoeren van projecten (buiten schooltijd).
• Verwacht wordt dat uw kind enkele serieuze kinderaangelegenheden oppakt en ook promotieactiviteiten verricht. Dat
uw kind hier een aantal uren per maand mee bezig zal zijn is geen probleem. (buiten schooltijd)
• De planning van activiteiten waar de kinderen van het college voor gevraagd worden, is niet altijd duidelijk van te
voren; er kunnen ad hoc aanvragen plaatsvinden. Wel proberen wij u zo snel mogelijk van tevoren op de hoogte te
stellen van activiteiten die gaan plaatsvinden.
• De contacten met de media verlopen via de gemeente/Alcander. Indien uzelf afspraken maakt met vertegenwoordigers van de pers is de gemeente Heerlen/Alcander hiervoor niet verantwoordelijk.
• De kinderen mogen eigen initiatieven ontplooien, graag afstemming met het team kindercollege. Alle activiteiten van
het kindercollege gaan in overleg met deze contactpersonen.
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