Kandidatuur
Neerhofanimatoren
2021

foto

Invullen in drukletters en terugbezorgen aan
Het Neerhof, Neerhofstraat 2 te 1700 Dilbeek of via renate@neerhof-vzw.be

Naam:.........................................................
Voornaam :....................................................
Geslacht : ...................................................
Officieel adres :
Straat : ..................................... nr : ....
Postcode : ........ Gemeente : ............................
E-mail :
Telefoon :
Geboortedatum : ..............Geboorteplaats/land:.......
Nationaliteit : ..............................................
Rijksregisternummer : .......................................
Rekeningnummer : .............................................
In de periode waarvoor ik solliciteer zal ik nog ingeschreven zijn als
student: O ja
O neen (kruis aan).
(Je kan op het Neerhof enkel als animator aan de slag als je nog student bent. Als werkzoekende of
werkende is dat jammer genoeg niet mogelijk.)

Ik wil meedoen tijdens (kruis aan):
Indien meer weken liefst aaneensluitend !
o 06/04/2021 t/m 9/04/2021 : 8 - 10 jarigen week 1 Pasen (4 dagen)
o 12/04/2021 t/m 16/04/2021 : 10 – 13 jarigen week 2 Pasen
o 05/07/2021 t/m 9/07/2021 : 10 – 13 jarigen week juli (één overnachting)
o 12/07/2021 t/m 16/07/2021 : 10 – 13 jarigen week juli (één overnachting)
o 19/07/2021 t/m 23/07/2021 : jeugdwerk (niet 21/07)
o 26/07/2021 t/m 30/08/2021 : jeugdwerk
o 02/08/2021 t/m 06/08/2021 : 8 - 10 jarigen week augustus
o 16/08/2021 t/m 20/08/2021 : jeugdwerk
o 23/08/2021 t/m 27/08/2021 : jeugdwerk
Ik wil meedoen:
o als stagiair
o vrijwilliger
o als animator : kopie diploma van animator toevoegen
o
verantwoordelijke themawerking TV of KV
o Ik engageer me ook graag als vrijwilliger tijdens andere Neerhofactiviteiten
Relevante opleiding/ervaring:.................................
..............................................................
Motivatie:....................................................
..............................................................
Datum en handtekening:
! Aanwezigheid op alle voorbereidingsvergaderingen is verplicht! Schrijf de data nu al in je agenda- zie
bladzijde twee. Afwezigheden dienen schriftelijk geregeld te worden met Renate.

Geplande vergaderingen 2021
Voor de paasvakantie:
•

Zaterdag 27 februari: de hele dag

•

Dinsdag 23 maart: ‘s avonds of (nog af te spreken)

•

Woensdag 24 maart:

14-17 uur (nog af te spreken)

Voor de zomervakantie:
•

Zaterdag 8 mei:

de hele dag

•

Woensdag 30 juni:

14-17 uur

! Aanwezigheid op alle voorbereidingsvergaderingen is verplicht !
Schrijf de data nu al in je agenda.
Afwezigheden dienen schriftelijk geregeld te worden.

