Betreffende aanmelding voor de
TakeOff Alblasserwaard 2019

Je hebt net het aanmeldingsformulier voor de Takeoff Alblasserwaard 2019 gedownload. Het
avontuur kan beginnen. Met de onderstaande informatie kun je aan de slag gaan!
Lees alle informatie goed door en vul het aanmeldingsformulier volledig in. Stuur ons dan
het volgende zo snel mogelijk terug:
het aanmeldingsformulier
EMail een recente foto (kleur digitaal).
Maak het cursusgeld 1 2 over naar bankrekeningnummer NL89RABO0321741536 o.v.v je
naam en ‘Takeoff '
Zodra het aanmeldingsformulier met foto’s in ons bezit zijn, starten wij de
aanmeldingsprocedure.
Wij gaan er niet zomaar vanuit dat dit het juiste moment voor jou is om een Takeoff te doen. Na
ontvangst van het ingevulde formulier zullen we je aanmelding biddend overwegen. Je hoort zo
spoedig mogelijk of je bent aangenomen.
Als Jeugd met een Opdracht willen we graag samenwerken met de plaatselijke gemeentes.
Daarom zullen we bij aanname ook je kerkelijke leider op de hoogte brengen.
We raden je aan om je kerkelijke leider te vertellen over je plannen om de Takeoff te gaan
volgen.
In verband met de aanmeldingsprocedure vragen wij je om het formulier zo snel mogelijk terug
te sturen. De sluitingsdatum voor aanmelding is uiterlijk 14 januari 2017.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Stuur een email naar
info@impactworldtour.nl of bel 0184 633773.

Met vriendelijke groet,

Steve Smith
Schoolleider Takeoff 2019

Uiterlijk op de eerste dag van de TakeOff
Is je aanmelding binnen voor 16 december 2018, dan ontvang je een korting en bedraagt het
cursusgeld € 280,-. Bij aanmeldingen na 16 december vervalt de korting en bedraagt het
cursusgeld € 330,1
2

Takeoff

Mail je pasfoto
Naar
info@impactworldtour.nl

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:
Roepnaam:
Geboortedatum

Man/vrouw *

Leeftijd:
Opleiding/beroep:
Postadres:
Postcode:

Plaats:

prive:

mobiel:

 e-mail:
Burgerlijke staat: 1
1
keuze uit: ongehuwd, verloofd, gehuwd, gescheiden, weduwe/-naar, hertrouwd
 verloofd sinds:
 weduwe/-naar sinds:

 gehuwd sinds:
 gescheiden sinds:

 hertrouwd sinds:

Als je verloofd bent of verkering hebt, is je Ja / nee*
verloofde/vriend(in) ook van plan deze training te doen
Zo ja, wat is zijn/haar naam?
Heb je kinderen?

Ja / nee*

Zo ja, welke leeftijd(en)?
Wie moeten we in noodgevallen op de hoogte stellen?
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Verwantschap:
prive:
mobiel:

 e-mail:
Gezondheid
Beschouw je je gezondheid als; goed, gemiddeld of zwak?:
Gebruik je speciale medicijnen?:

Ja / nee*

Sta je onder medisch of psychiatrisch toezicht?:
Zo ja, onder welk toezicht?:

* doorhalen/verwijderen wat niet van toepassing is

Ja / nee*

Takeoff
Ben je ooit actief betrokken geweest bij het volgende: *





occultisme
pornografie




godsdienstige sekten
eetstoornissen




overmatig gebruik van alcohol
drugsgebruik

ander 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, gebruik in dien nodig een apart vel.
I. Geef kort een getuigenis over je bekering.

ll. Wat is je motivatie om deze cursus te doen/wat heeft je er toe gebracht?

Ill. Wat zijn je verwachtingen/wat zou je graag willen ontvangen tijdens de cursus?

b) Ben je lid van een kerk:
Gemeente/kerk:
c) Vermeld de gegevens van een referentiepersoon (bijv. kerkelijke leider, celleider) die wij
eventueel kunnen benaderen:
Naam:
Relatie tot deze persoon
Zijn/haar bekendheid met mij is (zeer goed, goed, redelijk)
prive:
mobiel:

 e-mail:
d) Hoe heb je van Jeugd met een Opdracht en de Takeoff gehoord? *
 kerk

 vrienden

 folder

 advertentie in:

* doorhalen/verwijderen wat niet van toepassing is

Takeoff
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?

Ja / nee *

Zo ja, graag toelichten

Financiën & Afspraken
Ben je bereidt en in staat om uiterlijk op de eerste dag van de
Takeoff de kosten te voldoen?

Ja / nee *

Datum:
handtekening:

Belangrijk
Deze aanmelding wordt in behandeling genomen wanneer we onderstaand formulier terug
hebben ontvangen:
Het aanmeldingsformulier (echtparen: één formulier per persoon)
Maak het cursusgeld over op bankrekeningnummer NL89RABO0321741536
Impact World Tour
o.v.v. TakeOff 2019 (het cursusgeld is niet terugvraagbaar).
TakeOff
Melkweg 16
2971 VK Bleskensgraaf
0184633773
info@impactworldtour.nl
Succes met invullen van de formulieren!

Hartelijke groet,
Steve Smith (schoolleider TakeOff )

* doorhalen/verwijderen wat niet van toepassing is

t.n.v.

Takeoff
School schema 2019 (onderwerpen en sprekers kunnen wisselen)

Datum

Onderwerp

vrij. 25 jan. 18.45 -22.00
uur

Ready for TakeOff?

zat. 26 jan. 9.00 -12.00
uur

Het Vaderhart van God

vrij. 2 feb. 18.45 -22.00 uur

Jezus volledig mens, volledig God

vrij.15 feb. 18.45 -22.00
uur

God de Heilige Geest

Vrij. 8 maart 18.45-22.00
uur

De disciple en zijn relaties

vrij. 22 maart 18.45 -22.00
uur

Gods stem verstaan

vrij. 5 april 18.45 -22.00
uur

Identiteit

vrij. 12 april 18.45 -22.00
uur

Dicipelen die de wereld veranderen

vrij.10 mei 18.45 -22.00
uur

God in je beroep

Zat. 18 mei 09.30 – 18.30
uur

Aktiedag

Vrij. 24 mei 18.45 – 22.00
uur

Hoop voor de wereld

vrij. 7 juni18.45 -22.00 uur

Certificaat uitreiking
12.30 - 15.30 uur

* doorhalen/verwijderen wat niet van toepassing is

Spreker

