
   Aanmeldingsformulier  

 Gelieve alle pagina’s in te vullen zonder velden open te laten. 
        Antwoord NVT als een artikel niet van toepassing is. 

 
____________________________________________________________________________ 
Voornaam   Achternaam   Meisjesnaam of andere namen 

____________________________________________________________________________ 
Geboortedatum   

____________________________________________________________________________ 
Adres 

____________________________________________________________________________ 
Telefoon    Email 

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Geslacht: M / V   
Burgerlijke Staat: ☐Alleenstaand ☐Verloofd ☐Getrouwd ☐Gescheiden ☐Hertrouwd ☐Weduwe  

Bent u een Nederlands Staatsburger? ☐ Ja ☐Nee Zo nee, welk land? __________________ 

Nederlands Staatsburger dient een kopie van zijn/haar rijbewijs en/of paspoort te verstrekken. 
Niet Nederlandse Burger moet een kopie van zijn/haar paspoort en geldige verblijfsvergunning 
verstrekken. 

Kunt u Nederlands lezen, schrijven en spreken ? ☐Ja ☐Nee  
Kunt u Engels verstaan en lezen? ☐Ja ☐Nee 

ONDERWIJS  
Heeft u een middelbare school diploma? ☐Ja ☐Nee ☐Andere  
Welk niveau? _____________________ 
Hoogste opleidingsniveau boven Middelbare School (omcirkel een): MBO  /  HBO  / Bachelors  
/  Masters  /  Doctoraat /  Andere 

GEESTELIJKE INFORMATIE

Wanneer heeft u Jezus Christus als uw Verlosser aangenomen? __________________ 

Bent u gedoopt in water? (Zo ja, geef aan wanneer) _________________________ 

Bent u gedoopt in de Heilige Geest met het bewijs van het spreken in tongen? ____________ 

Gaat u regelmatig naar een kerk? __________________ Bent u lid?   __________________ 
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Indien nee, geef dan een korte uitleg waarom niet: __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Naam van de kerk:____________________________________________________________ 

Naam van de voorganger:_____________________________Telefoon:__________________ 

Kerk adres:  _________________________________________________________________ 
       
Kerk telefoon: _______________________________ 

Bent u in full time bediening? ☐ Ja ☐ Nee  
Zo ja, in welke hoedanigheid? ☐ Voorganger ☐ Leraar ☐ Evangelist ☐ Missionary ☐ Andere 
Dienstbare Functie  
Mogen wij contact opnemen met uw Voorganger? ☐ Ja ☐ Nee  
 
MOTIVATIE 
Geef een korte motivatie waarom u bijbelschool wilt doen bij RBI Nederland Gebruik een apart 
vel indien nodig. 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

Ik verklaar hierbij dat ik het RBI Handboek heb gelezen. Ik accepteer de vereisten daarin 
gesteld, met inbegrip van de naleving van de specifieke gedragsnormen daarin vermeld terwijl 
ik een student ben bij RBI. Ik verklaar hierbij dat de bovenstaande gegevens juist en correct 
zijn. 

Aanvrager Handtekening ____________________________Datum __________________ 

Hoe hoorde u over RBI?  
☐Conferentie  ☐Gemeente / Voorganger ☐TV  ☐ Radio      ☐Post 
☐Internet   ☐Tijdschrift      ☐RBI Graduate/Student ☐Andere 

Graag een pas foto toevoegen bij deze aanmelding. 
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