Inschrijving 2019 – 2020
Naam jongere: …………………………………………………………………………...…......................................…………………..
Adres: …………………………………………………………………………...….............................................................…………………..
Geboortedatum:

Pastorale
Zone
Bierbeek
Secretariaat: Dorpsstraat 26
3360 Bierbeek
Tel. 016 46 01 85
E-mail:
secretariaat@pzbierbeek.be

…………………………………………………………………………...…......................................…………

Doopdatum: …………………………………………………………………………...…............................................…………………..
doop parochie: …………………………………………………………………………...…......................................………………….
School : ………………………………………………………………...…............................................……………………………………….
GSM jongere: …………………………………………………………………………...…......................................……………...……..
E-mail jongere: …………………………………………………………………………...…......................................………………….
Naam papa: …………………………………………………………………………...…......................................……………….….......
Adres papa : …………………………………………………………………………...…..........................................……………….…..
Tel. papa:

De persoonlijke gegevens,
bedoeld in dit formulier, zullen
het voorwerp uitmaken van een
verwerking door Emmaüs.
Als je je gegevens wil inkijken of
verbeteren, kan dit steeds via
mail aan

.............................................…...................

GSM papa: .............................................……

E-mail papa : …………………………………………………………………………...…......................................…………....………..
Naam mama: …………………………………………………………………………...…......................................……...……………..
Adres mama: …………………………………………………………………………...…......................................…………………..
Tel. mama: ...........................................….......

GSM mama: .......................................……

secretariaat@pzbierbeek.be
Zone Bierbeek verklaart hierbij
de Europese Verordening
2016/679 rond de bescherming
van persoonsgegevens na te
leven. De privacyverklaring kan u
raadplegen op
www.pzbierbeek.be.

E-mail mama: …………………………………………………………………………...…......................................…………………..

Medische fiche
Naam huisarts: ..................................... Tel.: ....................................
Naam persoon die beschikbaar is bij uw afwezigheid:
............................................................... Tel.: ....................................
Zijn er aandachtspunten waar we rekening moeten mee houden
tijdens activiteiten? ..............................................................................
...............................................................................................................
Is uw kind allergisch voor:
Geneesmiddelen: JA/NEE Welke? .................................................
Voedingsmiddelen: JA/NEE Welke? ................................................

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus? JA/NEE Wanneer?.......
Wij, ondergetekenden, verklaren hierbij deze fiche volledig te hebben ingevuld.
Ouders worden steeds verwittigd in een noodsituatie. De begeleiding heeft
enkel het mandaat om EHBO toe te dienen.
* Gebaseerd op aanbeveling Kind & Gezin 10.12.2009

Wij geven / geven niet (doorstrepen wat niet past) de toestemming tot het
maken en gebruiken van foto’s en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties
van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven, tijdens vieringen enz. of op
websites van de parochie en sociale media en verspreiding via usb, CD-rom of
digitaal platform naar aanleiding van het vormsel.

Pastorale
Zone
Bierbeek
Secretariaat: Dorpsstraat 26
3360 Bierbeek
Tel. 016 46 01 85
E-mail:
secretariaat@pzbierbeek.be

Engagementsverklaring
Vormeling
bevestigt
met
de
ondertekening
van
deze
engagementsverklaring dat hij/zij een actieve rol zal opnemen in het
voorbereidingstraject naar het vormsel 3 mei 2020:
-5 catechesemomenten (Missiodag Leuven en 4 catechese momenten op
zaterdagavond )
-9 gezinsvieringen (4 vieringen waarin de vormeling een actieve rol opneemt)
-2 doe activiteiten met de vrijwilligers van SAMANA en BROEDERLIJK DELEN
Ouders bevestigen met de ondertekening van deze engagementsverklaring
dat zij minstens 1 keer hun steentje bij dragen tijdens één van de

De persoonlijke gegevens,
bedoeld in dit formulier, zullen
het voorwerp uitmaken van
een verwerking door Emmaüs.
Als je je gegevens wil inkijken
of verbeteren, kan dit steeds
via mail aan

activiteiten van het voorbereidingstraject.

Handtekening voorafgegaan door met de hand geschreven vermelding
‘gelezen en goedgekeurd’ en datum.
Handtekening moeder

Handtekening vader

secretariaat@pzbierbeek.be
Zone Bierbeek verklaart hierbij
de Europese Verordening
2016/679 rond de
bescherming van
persoonsgegevens na te leven.
De privacyverklaring kan u
raadplegen op
www.pzbierbeek.be

Handtekening jongere

Het lidgeld bedraagt 50 euro. Gelieve het lidgeld te storten voor 15/09/2019
op rekening nummer BE 28 7360 1166 4720 van Vereniging Parochiale
Werken, Dorpsstraat 26, 3360 Bierbeek met als mededeling Vormselcatechese
+ naam van de jongere.) Inschrijvingsformulier terugsturen voor

15/09/2019 naar: secretariaat@pzbierbeek.be
We vinden dat het inschrijvingsgeld geen drempel mag zijn voor gezinnen om
hun kind te laten vormen. Als 50 euro lidgeld niet haalbaar is, neem dan contact
op met Daniël Dupont, veldverantwoordelijke voor catechese
dupont_vanderheyden@telenet.be,016/46.31.82 en 0485/75.03.39
en wordt er samen naar een oplossing gezocht.

