
 

AANVRAAGFROMULIER VORMSEL 

KINDEREN 

met privacyverklaring 

 

 

Bisdom: ANTWERPEN 

Dekenaat: Dekenaat Kempen-Oost 

Pastorale eenheid: Zacheüs 

Parochie: Onze-Lieve-Vrouw Lichtaart 

Gemeente: Kasterlee 

 

UITLEG 

1. Dit formulier is een element van de voorbereiding op de initiatiesacramenten. 

2. Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring. 

3. Het formulier wordt bewaard in de parochie. 

 

I. NAAM EN ADRES VAN VORMELING 

 

naam:  ___________________________________________________  

voornaam:  ___________________________________________________  

geboorteplaats:  ___________________________________________________  

geboortedatum:  ___________________________________________________  

meisje/jongen (schrappen wat niet past) 

 

domiciliëringsadres  

(straatnaam en huisnummer): ______________________________________________  

postcode en woonplaats:  __________________________________________________  

email : ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



II. INITIATIESACRAMENTEN 

 

VORMSEL 

datum vormsel               Zaterdag  2 mei 2020 

plaats vormsel  Onze-Lieve-Vrouwparochie Lichtaart 

uw kind werd gedoopt in de parochie:  _______________________________________  

te ______________________________ op  ___________________________________  

(Indien gemeente niet gekend is, dan de gemeente en straat vermelden waar ouders woonden toen het 

kind geboren werd) 

 

School : _______________________________________________________________ 

 

Volgt de vormeling katholieke godsdienst op school ?  ja  /  nee 

 

Aantal broers en zussen voor wie tijdens de vormselviering op 2 mei 2020 plaats dient 

voorbehouden te worden:  

                                         _____________ 

 

 (Er worden standaard 2 plaatsen voorbehouden per vormeling voor diens ouders.  Deze 

moeten niet aangevraagd worden en hier dus ook niet vermeld.  Daarnaast kunnen plaatsen 

voorbehouden worden voor de broer(s) en/of zus(sen). Deze dienen hier genoteerd en 

aangevraagd.  We verwachten dan wel dat zij deze plaatsen dan ook zullen innemen.  Voor 

andere familieleden kunnen geen plaatsen gereserveerd worden.  Er zijn nog veel niet-bezette 

stoelen in de kerk waar zij gebruik van kunnen maken.) 

 

 

Ik wens gevormd te worden en zal mij inspannen om op àlle voorbereidende 
activiteiten aanwezig te zijn  
 
handtekening vormeling : 

…………………………………………………………………………….. 

Ik laat mijn zoon/dochter graag vormen en laat hem/haar deelnemen aan àlle 
voorbereidende activiteiten 
 
handtekening ouder1    handtekening ouder2 
 
 ………………………………………………………………………………. 
 
 

ontvangen  10 €  ja/nee 
 

 

 

 

 



 

III. GEGEVENS VAN DE PERSOON OF PERSONEN DIE HET  

       OUDERLIJK GEZAG UITOEFENEN 

 

1. 

naam:  ___________________________________________________  

voornaam:  ___________________________________________________  

domiciliëringsadres  

(straatnaam en huisnummer) _______________________________________________  

postcode en woonplaats: __________________________________________________  

telefoonnummer en/of gsm: _______________________________________________  

e-mail:  ___________________________________________________  

relatie tot het kind (vader, moeder, …): ______________________________________  

 

2. 

naam:  ___________________________________________________  

voornaam:  ___________________________________________________  

domiciliëringsadres  

(straatnaam en huisnummer) _______________________________________________  

postcode en woonplaats: __________________________________________________  

telefoonnummer en/of gsm: _______________________________________________  

e-mail:  ___________________________________________________  

relatie tot het kind (vader, moeder, …): ______________________________________  

 

  



IV. TOESTEMMING EN PRIVACYVERKLARING TE  

       ONDERTEKENEN DOOR DE PERSONEN DIE HET OUDERLIJK  

       GEZAG UITOEFENEN 

 

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende 

in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie 

verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft 

steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen. 

 

Ik die onderteken, verklaar dat ik het ouderlijk gezag uitoefen over 

naam kind  ___________________________________________________  

 

Mijn persoonsgegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden in een 

bestand met het doel het doopsel, de eerste communie of het vormsel van mijn kind mogelijk 

te maken. 

O akkoord 
 

Ik stem ermee in, dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van de 

parochie, het parochieblad, Kerk en Leven, enz. of websites van de parochie naar aanleiding 

van de doop, de eerste communie of het vormsel. 

O akkoord  O niet akkoord 

Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto's en beeldfragmenten voor gebruik 

in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk en Leven, enz. of de websites van de 

parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel. 

O akkoord  O niet akkoord 

Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd. 

O akkoord  O niet akkoord 

Gedaan te ______________________________ op (datum):  _____________________  

 

Handtekening (voorafgegaan door met de hand geschreven vermelding 'gelezen en goedgekeurd') 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Op vraag kan een kopie van deze verklaring meegegeven worden. 


