Take
off
Aanmeldingsformulier provincie Zuid-Holland

Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Graag alle vragen beantwoorden. Bij uitgebreide
antwoorden een apart vel gebruiken; vermeld hierbij het nummer, de letter en de vraag.

Persoonlijke gegevens:
Achternaam:
Voorletters:

man/vrouw 1∙


Roepnaam:
Geboortedatum:
Leeftijd:
Opleiding/ Beroep:
Postadres:

_____

Postcode:

Plaats:


prive:


mobiel: 

________________________

•

e-mail:

Wie moeten we in noodgevallen op de hoogte stellen?
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:


Verwantschap:
prive:


•

e-mail:

______________


mobiel: 

________________________

Burgerlijke staat: 2♦
◻
ongehuwd

◻

gescheiden sinds:

◻
verloofd sinds:

◻

hertrouwd sinds:

◻
gehuwd sinds:

◻

weduwe/ -naar sinds:

Als je verloofd bent of verkering hebt, is je verloofde/vriend(in) ook van plan deze training te
doen? ja /nee ∙
zo ja, wat is zijn/haar naam:
∙
Heb je kinderen? ja/ nee
Zo ja, welke leeftijd(en)? 
__________________________________
1
2

∙
♦

doorhalen wat niet van toepassing is
kruis aan wat van toepassing is

gezondheid
●

Beschouw je je gezondheid als:

goed gemiddeld

Zo ja, welke en waarvoor:

zwak

Gebruik je speciale medicijnen? ja /nee ∙


Heeft een arts een dieet voorgeschreven? ja /nee ∙
Zo ja, welke:

Sta je onder medisch of psychiatrisch toezicht? ja /nee ∙
Zo ja, onder welk toezicht:
●

Ben je ooit 
actief b
etrokken geweest bij het volgende: ♦
◻
occultisme
◻g

odsdienstige sekten
◻

overmatig gebruik van alcohol
◻
pornografie

◻

eetstoornissen

◻

drugsgebruik

◻
andere vorm van verslaving

Omschrijf (in een aparte bijlage) je betrokkenheid en/of strijd met deze verleidingen en
hoe je daar nu mee omgaat.

christelijk leven & roeping
a) Geef de antwoorden op onderstaande vragen op een 
apart
vel.
I. Geef een kort getuigenis over je bekering.
II. Geef aan hoe je na je bekering geestelijk gegroeid bent m.b.t. de volgende punten:
gebedsleven, omgang met andere gelovigen en hoe je omgaat met problemen.
III. Wat is je motivatie om deze cursus te doen/wat heeft je er toe gebracht?
IV. Wat zijn je verwachtingen/wat zou je graag willen ontvangen tijdens de cursus?
b) Vermeld de gegevens van je kerkelijke leider;
Naam:
___________________________________________________________
_
Adres:

Postcode

____________________________________________________________

plaats: _________________________________


prive: ______________________________


mobiel:

___________________


•

e-mail: 

__________________________________________________________

Gemeente/kerk: 
_________________________________________________________
Is je kerkelijk leider het er mee eens dat je deze training gaat doen? ja/nee 
∙
c)

Vermeld de gegevens van een referentiepersoon (kerkelijk leider, celleider, ...) die wij
eventueel kunnen benaderen:

Naam: 
___________________________________________________________________

Relatie tot deze persoon: 
_____________________________________________________
Deze persoon kent mij al 
___
jaar.

Zijn/ haar bekendheid met mij is:
♦ 
□
zeer goed
prive:

_______________________________

□

goed 
□
redelijk

mobiel:

______________________


•

e-mail: 

_____________________________________________________________

d) Hoe heb je van Jeugd met een Opdracht en de Take
off 
gehoord?

□
Kerk 
□

Vrienden
□

Folder 
□
advertentie in:
_________________________________
□
anders namelijk:

3
e) Ben je eerder betrokken geweest bij Jeugd met een Opdracht? ja/nee 
∙

Zo ja, waar en wanneer?

f) Heb je ervaring in christelijk werk? Zo ja, graag toelichten

Financiën & afspraken
Een Take Off kost 330,- inclusief de maaltijden en lesmaterialen. Er is korting voor vroege
vogels. Meld je je aan voor zaterdag 1 december 2015 dan ontvang je een korting van € 50,-, je
betaald dan slechts € 280,-.
Opgeven kan tot uiterlijk 10 januari 2016.
Ben je bereidt en in staat om 
uiterlijk
op de eerste dag van de Take
off 
de kosten te voldoen?
ja/nee 4∙
Datum:
Handtekening:

Belangrijk
Deze aanmelding wordt in behandeling genomen wanneer we onderstaand formulier
terug hebben ontvangen. Je krijgt een brief waarin staat of je bent aangenomen.
Na je bevestigingsbrief kan het lesgeld worden overgemaakt op bankrekeningnummer
NL61 Rabo 0161326447 t.n.v. St. Jeugd met een Opdracht (JmeO) Heerde 
o.v.v.
TakeOff Zuid-Holland 2016
Henk-Jos en Sonja van Leeuwen
Cannenburg 140
3328AW Dordrecht
T: 078 6171830
E: takeoffzh@ywam.nl

Succes met invullen van de formulieren!
Hartelijke groet,
Henk-Jos & Sonja van Leeuwen, Corma Bezemer (schoolleiders Takeoff Zuid-Holland)

3

∙
♦
4

doorhalen wat niet van toepassing is

kruis aan wat van toepassing is

