OPERATION YEAR DTS 2015 YWAM Dordrecht

GUIDE TO APPLICATION [Dutch]
Beste aanmelder,
Bedankt voor het downloaden van de aanmeldingsformulieren voor de Op er atio n Year DTS in Dordrecht! We
vinden het super dat jonge mensen hun tijd, geld en energie willen investeren voor het Koninkrijk van God. Ons
verlangen voor jou is dat je door deel te zijn van deze DTS je God beter zal gaan leren kennen, meer zult leren over Zijn
bestemming voor jouw leven en veel, veel meer.
Invullen
Voor je de formulieren gaat invullen, willen we je vragen eerst te bidden. We vinden het belangrijk dat jouw deelname
aan dit programma een weloverwogen keuze is. De formulieren zullen gelezen worden door leiders van de DTS om te
zien wie je bent, waar je staat en hoe je in de groep zal passen.
Aanmeldingsproces
Je aanmelding wordt officieel in behandeling genomen wanneer we het inschrijfgeld, al je formulieren ondertekend
binnen zijn en we een foto van je ontvangen hebben. Hier is je checklist:







Aanmeldingsformulier
1 Referentieformulier voorganger/oudste
2 Referentieformulieren Vriend(in)/collega
Beleid en verklaring kinderbescherming
Inschrijfgeld
Recente foto

Zend alles naar de Operation Year DTS via post of email. (De informatie vind je onderaan de pagina). Het is belangrijk
om te weten dat we geen digitale handtekeningen accepteren. Wanneer alles binnen is, laten we je binnen een aantal
weken weten of je geaccepteerd bent.
Aanmeldingsformulier
Graag invullen met donkere inkt. Aanvullende vragen dienen beantwoord te worden op een afzonderlijk vel papier.
Graag je handtekening zetten op de aangegeven plaatsen. Als een gestelde vraag niet op jou van toepassing is, vermeld
dan alsjeblieft bij het in te vullen gedeelte de letters ‘n.v.t.’ Echtgenoten dienen allebei een apart aanmeldingsformulier
in te vullen.
Referentieformulier voor voorganger
Bij de aanmeldingsformulieren zit een referentieformulier voor je geestelijke leider (voorganger of oudste). Hiervoor
moet je contact opnemen met je voorganger of geestelijk leider (bijvoorbeeld een kringleider). We willen graag dat je
kerk weet dat je mee gaat doen met de DTS zodat ze op deze manier betrokken zijn en achter je kunnen staan. Geef dit
formulier aan je leider en laat het hem/haar direct terugsturen naar ons.
2 Vriend(in)/collega referentieformulieren
Geef de twee vriend(in)/collega referentieformulieren aan twee personen die jou goed kennen, een vriend(in) of
collega. Het is niet de bedoeling dat je deze formulieren laat invullen door familieleden of door je voorganger. Geef dit
formulier aan je referenties en laat het hen direct terugsturen naar ons.
Beleid en verklaring kinderbescherming
YWAM heeft zich ten doel gesteld om minderjarigen binnen onze organisatie te beschermen voor allerlei vormen van
misbruik. Daarvoor is de Child Protection Policy opgesteld. Deze moet je ondertekenen als je besluit deel te nemen als
staf of deelnemer in onze organisatie en de daarbij behorende activiteiten.
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Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld zit niet bij het lesfasebedrag in en bedraagt €25 voor ongehuwden en €40 voor een getrouwde stellen.
Voldoe dit tegelijkertijd met je aanmelding door dit op te sturen of over te maken. Je kunt dit inschrijfgeld niet
terugvorderen.
Naam:
Jeugd met een Opdacht
Rekeningnummer: IBAN: NL61 RABO 0161 3264 47
Omschrijving:
OPERATION YEAR DTS 2015 en je naam
Foto
We vragen je een recente foto te sturen met je gezicht erop. Dit mag ook per e-mail. We zullen het gebruiken
voor het schoolhandboek.

Stuur alles op naar:
OPERATION YEAR DTS
Youth With A Mission
p/a Aletta Jacobs-erf 156
3315 EH DORDRECHT
THE NETHERLANDS

of:
info@ywamdordrecht.nl

Voor verdere vragen of opmerkingen kun je altijd mailen naar info@ywamdordrecht.nl. Ook kun je bellen naar
YWAM Dordrecht na kantooruren: 06-24734826.

Gods zegen en we kijken uit naar je formulieren!
Jeroen Spijk
namens het Operation Year DTS Team

