
VAN: Inskrywingsvorm 2019
NAAM VAN MA:

SEL NO.:

NAAM VAN PA:

SEL NO.:

EPOS:

KONTAK NO. TYDENS DIENS: Ma se sel Pa se sel

IS JULLE DEEL VAN DIE GEMEENTE BESOEKERS

Vir maksimum veiligheid en bediening verstaan ek die volgende:

NAAM & VAN: NAAM & VAN:

GRAAD: GRAAD:

GEBOORTEDATUM: D D - M M - Y Y Y Y GEBOORTEDATUM: D D - M M - Y Y Y Y

NAAM VAN SKOOL: NAAM VAN SKOOL:

GESLAG: M V GESLAG: M V

ALLERGIEË OF MEDIESE KONDISIES: ALLERGIEË OF MEDIESE KONDISIES: 

NAAM & VAN: NAAM & VAN:

GRAAD: GRAAD:

GEBOORTEDATUM: D D - M M - Y Y Y Y GEBOORTEDATUM: D D - M M - Y Y Y Y

NAAM VAN SKOOL: NAAM VAN SKOOL:

GESLAG: M V GESLAG: M V

ALLERGIEË OF MEDIESE KONDISIES: ALLERGIEË OF MEDIESE KONDISIES: 

Registrasie van kinders - 1x per maand Kleingroepleier - (Voorskool/Grade/PreTeens)

Hulp wees op 'n Sondag - 1x per maand Nuwe maats verwelkom en aanwys - 1x per maand

Verversings te maak - 1x per maand op ‘n Sondag Nuwe ouers verwelkoming en aanwys.- 1x per maand

Maak en opsit van dekor - Soos ons reekse doen Voorbereiding van aktiwiteite- 1x per maand

NEE

NEEJA

3. Ek aanvaar dat alle moontlike voorsorgmaatreëls getref is om die veiligheid van my kind/ers te verseker, maar dat dit die moontlikheid van fisiese 

beserings nie uitsluit nie. Ek onderneem dus om geen persone aan diens van Doxa Deo, vir moontlike beserings verantwoordelik te hou nie. 

1. Dat  foto's van my kind/ers, geneem tydens byeenkomste, gebruik kan word vir bemarkingsdoeleindes.

RAAK BETROKKE AS OUER:

" I t   t a k e s   a   v i l l a g e   t o  r a i s e   a   C h i l d"

Dat my kind die beste bediening sal ontvang indien hy by sy eie ouderdomsgroep inskakel.

Dat ek my kind self by die klas moet kom afhaal na afloop van die diens deur die toegekende kaartjie te gebruik.

As ouer/voog van geregistreerde kind, onderneem ek om die hele tyd op Doxa Deo se perseel te bly. Indien ek die perseel 

moet verlaat vir watter rede ookal, sal ek my kind/ers kom afhaal en met my saamneem.

Hiermee gee ek toestemming vir toediening van basiese mediese behandeling waar nodig.

JA

JA

JA

NEE

NEE

JA NEE

JA NEE

Daar sal slegs toesig wees tot en met 10min na afloop van diens bygewoon.

3de KIND 4de KIND 

Ek onderneem ook om ten alle tye die bogenoemde selnommer (op "silent") beskikbaar te hou indien ek gekontak moet word. 

INLIGTING VAN KINDERS

 1ste KIND 

INLIGTING VAN KINDERS

2de KIND 

Ek _____________________________ ouer/voog gee hiermee toestemming vir die volgende: 

Handtekening van ouer:

2. Dat my kind/ers aan aktiwiteite mag deelneem.

As Doxa Deo glo ons die verantwoordelikheid van die geestelike opvoeding van 'n kind die primêre verantwoordelikheid van 

die ouer is. Daarom vra ons dat elke ouer ministens een maal per maand by die bediening betrokke sal wees. Hier is 'n lys 

opsies!

INLIGTING VAN OUER

Datum: 

INLIGTING VAN KINDERS INLIGTING VAN KINDERS


