
AANMELDING VORMSEL 2019 

Vormeling 

Roepnaam en achternaam ……………………………………………………………………………………………………… m/v 

Doopnamen …………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer …………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats …………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum …………………………………………………………………………………………………………………… 

Doopdatum .………………………………………………………… kerk ……………………………………… 

Naam basisschool .………………………………………………………… groep ……………………………………… 

 

Vader van de vormeling 

Doopnamen …………………………………………………………………………………………………………………… 

Achternaam …………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum .………………………………………………………… RK/anders ………………………………… 

 

Moeder van de vormeling 

Doopnamen …………………………………………………………………………………………………………………… 

Achternaam …………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum .………………………………………………………… RK/anders ………………………………… 

 

Ouders van de vormeling 

Telefoonnummer …………………………………………………………………………………………………………………… 

Gehuwd / geregistreerde partners / ongehuwd  datum …………………………………… 

Wij doen mee aan de gezinsbijdrage  Ja / Nee 

E-mailadres …………………………………………………………………………………………………………………… 

Per e-mail houden wij u op de hoogte tijdens de voorbereiding van het Vormsel. 

Wij komen met ……… personen naar de ouderavond.  

z.o.z. 



Wij willen graag onze bestanden compleet en actueel houden. Mogelijk zijn er nog andere kinderen in 
uw gezin die niet zijn ingeschreven in onze ledenadministratie. Mogen wij hun gegevens opnemen? 

Familienaam en doopnamen m/v Geboortedatum Doopdatum Parochie van dopen 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
 
 
Publiciteit en privacy 

De ouders/verzorgers zijn het ermee eens dat: 
O de naam van de vormeling wordt genoemd in vieringen gerelateerd aan het vormsel 
O de naam van de vormeling eenmaal wordt vermeld in het parochieblad 
O de naam van de vormeling eenmaal wordt vermeld op de parochiewebsite 
O de vormeling wordt gefotografeerd op (groeps-)foto’s tijdens de viering van het vormsel. De 

vormelig kan afgebeeld zijn op foto’s die aan alle ouders/verzorgers beschikbaar worden gesteld. 
Ouders/verzorgers zullen foto’s waarop andere vormelingen voorkomen niet aan derden 
verstrekken 

O communicatie zoveel mogelijk plaats vindt via e-mail; deze gegevens kunnen na dit werkjaar nog 
gebruikt worden voor uitnodigingen voor gezinsvieringen. 

 
De ouders/verzorgers zullen de privacyverklaring van de parochie digitaal ontvangen. 
 
 
Checklist verwerking 

O Privacyverklaring digitaal verstuurd aan de ouders/verzorgers 
O Formulier verwerkt in de ledenadministratie 
O Formulier verwerkt in het werkoverzicht vormelingen 2019 
O Melding aan de redactie parochieblad 
O Melding aan de redactie website 
O Financiële bijdrage ontvangen 
 
Als alles verwerkt is, werkkopieën vernietigen. Als de groepsfoto van de website is verwijderd: dit 
formulier vernietigen. (Het overzicht communicanten 2019 blijft in een gecontroleerde ruimte voor het 
pastorale team toegankelijk voor pastorale doeleinden.) 


