Aanmeldformulier jeugdcompliment
Je kunt met dit formulier iemand voordragen die volgens jou het jeugdcompliment Olst-Wijhe verdient.
Voorwaarden
• Kijk op de website goed naar de voorwaarden. De gemeente besluit uiteindelijk of de
jongere die wordt aangemeld aan de voorwaarden voldoet.
• Minimaal drie personen moeten de aanmelding ondertekenen. Daarvan moet er
minimaal één meerderjarig zijn en geen familie van de jongere die wordt aangemeld.
Hoe werkt het?
Vul dit formulier digitaal in en verzend het via de knop 'versturen' Je kunt het formulier ook printen,
invullen en opsturen. Postbus 23, 8130 AA Wijhe t.a.v. Ineke Harmens. Inleveren kan bij de balie van
de gemeente in het Holstohus in Olst of het gemeentehuis in Wijhe.

Wie verdient volgens jou het jeugdcompliment?
Achternaam
Voornaam / namen
Man of vrouw
Adres
Postcode / Plaats
Geboortedatum
School
Klas / groep

Motivatie aanvrager
Motiveer zo uitgebreid en duidelijk mogelijk waarom je vindt dat de door jou voorgestelde jongere het
jeugdcompliment verdient.

Gegevens aanvrager
Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode / Plaats
Telefoon

1

E-mail
Geboortedatum
Relatie tot de jongere

Gegevens ondersteuner 1
Naam
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
Relatie tot de jongere
Motivatie

Gegevens ondersteuner 2
Naam
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
Relatie tot de jongere
Motivatie

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld
Datum

2

Vervolg
Na ontvangst beoordelen wij jouw aanmelding en besluiten wij of de voorgedragen persoon aan
de voorwaarden voldoet. Je ontvangt van ons een bevestiging van de aanmelding.
Wat doen we met jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor het beoordelen en afhandelen van jouw
aanvraag. Wij delen jouw gegevens niet met derde(n), tenzij hiervoor een wettelijke verplichting
bestaat of dat dit noodzakelijk is voor het kunnen beoordelen en afhandelen van de aanvraag.
Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan dat (wettelijk) noodzakelijk is voor een goede
afhandeling. Wij conformeren ons aan de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen (zoals
vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) voor een veilige
verwerking van jouw gegevens. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te
passen en te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
Ga voor meer informatie naar www.olst-wijhe.nl/privacyverklaring.
Vragen
Kijk op www.olst-wijhe.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0570. Wij helpen je graag verder.

