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APPENDIx 4

VOORBEELD YOUTH ALPHA WEEKEND/ DAG –
TOESTEMMINGSFORMULIER OUDERS
Dit is een voorbeeld. Een digitaal exemplaar waar je zelf wijzigingen in kunt maken, vind 
je online op: www.youthalpha.nl/handleiding. Deze kan worden aangepast aan de context 
van jouw cursus.

[VUL HIER DE NAAM VAN DE KERK IN, BV.:  
YOUTH ALPHA WEEKEND/DAG – INFORMATIEBLAD 
OUDERS

wat gEbEurt Er tijDEns EEn YOUTH ALPHA

Het Youth Alpha uitje geeft de jongeren een kans om hun ‘Youth Alpha reis’ verder door 
te zetten. Het uitje zit vol met activiteiten en een aantal Youth Alpha bijeenkomsten 
(presentaties en discussietijd in kleine groepen).

Het uitje heeft als thema het werk van de Heilige Geest in het leven van christenen. is geheel 
aan u of uw tiener wel of niet meegaat.

Activiteiten als [vul hier de activiteiten in die je van plan bent te doen]  
zullen een groot deel van het uitje vullen. Alle maaltijden zullen door ons verzorgd worden, van 
[bv. avondeten op vrijdag]  tot [bv. de lunch op zondag].

wiE lEiDt hEt?

Dit uitje wordt door dezelfde mensen geleid als de rest van de cursus. De leider van het 
weekend is [vul naam van teamleider in]  
Haar/zijn team komt uit [vul hier een kerknaam of naam van het jeugdcentrum in (indien van).

We zorgen ervoor dat er tijdens dit weekend iemand meegaat die EHBO kan toepassen, indien 
nodig.
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kost hEt iEts?

Natuurlijk kost dit uitje ons geld om het te kunnen organiseren. We vragen dan ook iedereen 
een vergoeding van € [vul een voor deelname (inclusief alle maaltijden, accommodatie en acti-
viteiten), maar voor iedereen die niet het volle bedrag kan betalen, is er een tegemoetkoming 
mogelijk. Zoek in dit geval contact met [naam en contactgegevens betreffende teamlid] 
Wijze van betaling is [vul hier de wijze van betaling in, bijv. contant of via overschrijving].

wat zijn DE praktischE DEtails?

Het uitje vindt plaats op [geeft plaats -en straatnaam van verblijfplaats].  
We zullen daar samen naartoe gaan met [vul manier van vervoer in].  
We verzamelen op [MM:DD]   om [00:00] bij [vul verzamelplaats in], 
zodat we om [00:00] kunnen vertrekken. We verwachten op deze plaats terug  
te komen om [00:00] op [MM:DD].

mEt wiE kunt u contact opnEmEn voor mEEr informatiE?

Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met [vul een naam in]. 
Via telefoonnummer: [0000000000] of e-mail: [vul email adres is].

Het telefoonnummer dat u tijdens het weekend in geval van nood kunt bellen is: [0000000000]

hoE vErloopt DE aanmElDing?

Elke persoon moet een aanmeldingsformulier invullen, dat door een ouder of verzorger onder-
tekend moet zijn. Relevante dieet- en/ of medische informatie is noodzakelijk. Geef een volledig 
ingevuld formulier (samen met de bijbehorende vergoeding, indien van toepassing) a.u.b. zo 
snel mogelijk weer terug aan een teamlid.

We hopen dat we op al uw vragen een antwoord hebben kunnen geven. Zo niet, voelt u zich 
dan vrij een teamlid aan te spreken.

Hoogachtend:

[naam en contactgegevens]
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