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Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.  
Graag alle vragen beantwoorden. 
Bij uitgebreide antwoorden een apart vel gebruiken.  
Vermeld hierbij de letter en het nummer van de vraag  
(bijvoorbeeld C1) en herhaal de vraag. 

achternaam:   ____________________________________________________________

voorletters:   ____________________________________________________________

!man !vrouw roepnaam:   ____________________________________________________________

geboortedatum:   ____________________________________________________________

leeftijd:   ____________________________________________________________

beroep:    ____________________________________________________________

huisadres:   ____________________________________________________________

postcode   ____________________________________________________________

Als je een relatie hebt als hiervoor beschreven, doet je partner ook deze training? !ja !nee 

Zo ja, wat is zijn/haar naam?  __________________________________________________

1. 

Hoe 

beschouw jij je gezondheid? Als:     ! goed   ! gemiddeld    ! zwak 

2. Gebruik je voorgeschreven medicijnen?: !ja        !nee  

Zo ja, welk medicijnen?  _______________________________________________________

3. Heeft een arts een dieet voorgeschreven?                    !ja        !nee  

Zo ja, welk dieet?  ___________________________________________________________

4. Ben je onder behandeling  bij een arts, psycho-sociaal therapeut, psycholoog, psychiater?                                                                                            

!ja        !nee  

Zo ja, bij wie en waarvoor?  ____________________________________________________

Heb je overleg gehad met de betreffende behandelaar over deze training?     !ja        !nee 

A                                       persoonlijke gegevens:

Jeugd met een Opdracht ‘Twente’  📩 : Patrijsstraat 5, 7491ZL Delden 
☎: 074 78 50 278, ℯ: rl-registratie@ywam.nl  www: jmeoregioteams.nl/twente/re-loaded/

Bevestig hier jouw 
recente pasfoto  

voor de fotolijst 
of 

digitaal inzenden  
rl-registratie@ywam.nl   

 
Graag je naam als filenaam.  

[b.v. “janjansen.jpg”]

5 t/m 7 april 2019  
Aanmeldingsformulier

privé: werk
:mobiel

:
e-mail:

burgelijke staat:

vrijgezel weduwe/-naar sinds:
vriend[in] gescheiden sinds:

verloofd sinds: hertrouwd sinds:

gehuwd/samenwonend sinds: dd/mm/jjjj

B                                gezondheid: lichaam, ziel & geest
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5. Zijn er andere beperkingen waardoor het deelnemen aan training moeilijk kan worden? 

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

6. Ben je ooit actief betrokken geweest bij een of meer van de onderstaande praktijken?  

ja !   nee !  

Indien ja, kruis die aan welke van toepassing zijn, 

! occultisme ! godsdienstige sekten ! overmatig gebruik van alcohol 

! pornografie ! eetstoornissen ! drugsgebruik 

! andere vorm van verslaving  ________________________________________________

en omschrijf (op een apart vel gekenmerkt als B6) je betrokkenheid en/of strijd met deze 

verleidingen, data en hoe je daar nu mee omgaat. 

7. Wie moeten we in noodgevallen op de hoogte stellen? 

naam:   ____________________________________________________________

adres:   ____________________________________________________________

postcode  plaats: ____________________________________________________________

  

verwantschap:   ____________________________________________________________

Geef je antwoorden op de onderstaande vragen 1 t/m 5 op aparte vellen die gekenmerkt zijn met 
letter [C] en cijfer [..]! 
1. Geef indien van toepassing een kort getuigenis over je bekering. [10 tot 20 regels ] 
2. Geef aan of je training[en] van Jeugd met een Opdracht gedaan hebt en zo ja, welke en wanneer? 
3. Wat is je motivatie om deze training te doen/wat heeft je er toe gebracht? [3 regels] 
4. Wat is jouw visie waarvoor jij na de training coaching wil ontvangen? Wees zo specifiek mogelijk en 

denk groot...! [10 tot 20 regels] 
5. Wat zijn je verwachtingen van de training? [10 tot 20 regels] 
6. Vermeld de gegevens van de geloofsgemeenschap met wie je regelmatig samenkomt: 
  
naam:    _____________________________________________________________

contactpersoon:   ____________________________________________________________

adres:                 ____________________________________________________________

Is de groep op de hoogte dat je deze training gaat doen?                                             ja !  nee ! 

De redenen daarvoor zijn:   _____________________________________________________

   __________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________

  

C                                            christelijk leven
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privé: werk
:mobiel

:
e-mail:
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Hoe heb je van Re-Loaded gehoord?  
 "flyer  

 "website  

 "vriend/kennis [graag een naam]:   __________________________________________

 "informatiebijeenkomst 

 "anders namelijk:   _______________________________________________________

De totale kosten van de training [training, verblijf en maaltijden] zijn wanneer u zich heeft opgegeven 
vóór 18:00 uur op: 

01 februari 2019            € 199,= 
01 maart  2019     € 219,= 
22 maart 2019            € 239,= 
03 april 2019          € 279,= (tevens sluitingsdatum) 

N.B. Waarvan € 50,= niet terugvorderbaar! 

LET OP! Bepalend is het moment waarop zowel het aanmeldingsformulier als het inschrijfgeld in het 
bezit is van het Re-Loaded kantoor. Peilmoment is 18:00 uur. 

Dus niet het moment waarop u het instuurt en/of overmaakt!  

Door onder dit formulier mijn handtekening te plaatsen verklaar ik dat ik alle vragen naar waarheid en 
geweten heb ingevuld en de informatie gelezen heb. 

datum:      ______________________

naam in blokletters en handtekening:   ____________________________________
         

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

Re-Loaded is van vrijdag 18:00 uur en eindigt op zondag om 18:00 uur. 
Later binnenkomen is geen optie!


Deze aanmelding wordt in behandeling genomen wanneer we het volgende bij Jeugd met een Opdracht in 
Delden [zie voor adres onderzijde] binnen hebben:


** het aanmeldingsformulier + foto (NB. echtparen: 1 formulier per persoon)	 	 

** het inschrijfgeld


bankrekening IBAN: NL61 RABO 0161 3264 47 
t.n.v. St. Jeugd met een Opdracht te Heerde 

o.v.v. OV380-8111-2019-04 

( €50,= niet terugvorderbaar). 

D                                                           overige

E                                               financiën & afspraken

F                                                          belangrijk
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Houd rekening met transfertijd van de bank!
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