INSCHRIJVING VORMSEL 2021
St.-Blasius Jabbeke
St.-Eligius Snellegem
St.-Jan Stalhille
St.-Mauritius Varsenare
St.-Vedastus Zerkegem

GEGEVENS VAN DE KANDIDAAT-VORMELING
naam
voornaam
domicilie:
straat & nummer
postcode & gemeente
geboorteplaats

geboortedatum

Doopsel - correcte gegevens van het doopsel zijn nodig voor de inschrijving
het doopsel had plaats in de parochie
te
op
adres ten tijde van het doopsel - indien verschillend van hierboven:

GEGEVENS VAN DE PERSOON OF PERSONEN
DIE HET OUDERLIJK GEZAG UITOEFENEN
1.
naam
voornaam
domicilie:
straat & nummer
postcode & gemeente
telefoon en/of gsm
e-mail
relatie tot het kind (vader, moeder...)
2.
naam
voornaam
volgende gegevens zijn alleen nodig bij co-ouderschap:
domicilie
straat & nummer
postcode & gemeente
telefoon en/of gsm
e-mail
relatie tot het kind (vader, moeder...)

TOESTEMMING EN PRIVACYVERKLARING
IN TE VULLEN EN TE ONDERTEKENEN
Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de
verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand.
De federatie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden.
De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

De persoonsgegevens, vermeld in dit formulier, mogen verwerkt worden in een bestand met als
doel het vormsel van mijn kind mogelijk te maken.
akkoord
Ik stem ermee in dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie en
federatie (Kerk&Leven, parochieblad, website enz.) naar aanleiding van het vormsel.
akkoord /
niet akkoord
Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto’s en beeldfragmenten voor gebruik in
publicaties van de parochie en federatie (Kerk&Leven, parochieblad, website enz.) naar aanleiding
van het vormsel.
akkoord /
niet akkoord
Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd.
akkoord /
niet akkoord

Gedaan te

op

Wil dit ingevulde formulier afdrukken en handtekenen.
Bezorg het vóór 5 december op een van deze adressen:
- Federaal secretariaat, Constant Permekelaan 4, 8490 Jabbeke
- Roos Daenens (parochieassistente), Eernegemweg 53, 8490 Snellegem
- Bart Demuynck (pastoor), Oude Dorpsweg 92a, 8490 Varsenare
De bijdrage voor het vormsel bedraagt 40,00 euro. U kan dit vereffenen:
- door dit cash samen met het formulier in een gesloten omslag te bezorgen;
- of door overschrijving op BE71 7380 3957 1069 van Parochiesecretariaat, 8490 Jabbeke,
met vermelding van de naam van de vormeling.
Let wel: de inschrijving is pas geldig na betaling.
Na inschrijving ontvangt u een e-mail met verdere info.

Handtekening (voorafgegaan door met de hand geschreven vermelding: ‘gelezen en goedgekeurd’)

