JEU/AKV/01-02-2019

Aanvraag kadervorming aanvraagjaar 2019

Jeugddienst
Gemeenteplein 6, 8790 WAREGEM
T 056 62 13 85
F 056 60 66 96
jeugd@waregem.be
www.waregem.be

Openingstijden
Maandag: van 8.30u. tot 12.00u. in de namiddag op afspraak (tot 17.00u.)
Dinsdag: van 8.30u. tot 12.00u. in de namiddag op afspraak (tot 18.30u.)
Woensdag: van 8.30u. tot 12.00u. in de namiddag op afspraak (tot 17.00u.)
Donderdag: van 8.30u. tot 12.00u.
Vrijdag: van 8.30u. tot 12.30u.
Zaterdag: de stadswinkel is open van 9.00u. tot 12.00u.

In te vullen door de aanvrager
1. Ondergetekende,
voornaam en naam
adres

huisnummer

gemeente

postnummer

telefoonnummer
gsmnummer

/
/

e-mail
geboortedatum dag

maand

jaar

Aangesloten bij Waregems
jeugdwerkinitiatief

verklaart een vormingscursus te hebben gevolgd overeenkomstig de in het reglement(*) omschreven
voorwaarden.
2. De vormingscursus werd ingericht door:
naam van de organisatie
adres

huisnummer

gemeente

postnummer

3. Gegevens betreffende de gevolgde cursus:
aard en onderwerp
cursusplaats
datum van aanvang dag

maand

jaar

datum van beëindiging dag

maand

jaar

duur in uren
bedrag inschrijvingsgeld
eventueel behaald brevet

Gemeenteplein 2
8790 Waregem
www.waregem.be
Alle briefwisseling wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

T 056 62 12 11
F 056 62 12 23
secretariaat@waregem.be

Bankrekening
BIC GKCCBEBB
IBAN BE04 0910 0025 2431
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4. Vul hieronder enkele bankrekeninggegevens in.
naam rekeninghouder

BE

rekeningnummer

-

-

gemeente van de bankinstelling

postnummer

Bij te voegen documenten
5. Kruis de bijgevoegde documenten aan.
Attest van deelname, opgemaakt door de inrichters van de cursus
Dit attest bevat: onderwerp, plaats en data van de cursus, bedrag cursusgeld, bevestiging van de
inrichters dat je deelnam aan de vorming.
Indien je geen attest hebt, kan de inrichter hieronder een stempel en een handtekening plaatsen.
voornaam en naam
handtekening
stempel

Ondertekening
6. Vul de volgende verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
Ik verklaar kennis te hebben genomen van het reglement en het strikt na te leven.
Ik vraag voor het werkjaar 2018 de kadervorming aan
voornaam en naam
datum dag

maand

jaar

handtekening

Privacywaarborg
De gegevens die je meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking
ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de aanvrager.

