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Inschrijfformulier
Hokjes -

Scouting Saffatin Maurik

- kunt u invullen met de muis of spatiebalk. Naar een volgend invulveld gaat met muis of de TAB-toets.

Naam Ouder(s) / verzorger(s)
indien de aan te melden persoon minderjarig is

Gegevens in te schrijven Persoon
Meldt zich aan als lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland en maakt deel uit van Scoutinggroep Saffatin, Maurik
Inschrijving vindt plaats na de proefperiode van het aspirant-lid.
Voornaam

M/V

Achter naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geb. datum (ddmmjjjj)

Huisarts

Tel. nr. huisarts

Tel. nummer (ouders / verzorgers)
E-mailadres (ouders / verzorgers)
Mogen wij dit e-mail adres gebruiken in de communicatie?

GSM / 2e nummer
Ja

Nee

Ja

Nee

Speltak

Bevers

Welpen

Scouts

Roverscouts

Zwemdiploma 's

Geen

A

B

C

Medicatie

Nee

Ja, de volgende:

Explorers

Bijzonderheden
bijv. allergie

Contributie

Deze bedraagt € 10,00 per maand en wordt 4x per jaar per automatische
incasso geïnd. U ontvangt hierover van ons bericht.

Opzegging: uitsluitend schriftelijk, per e-mail via administratie@scoutingmaurik.nl
Ten minste 1 maand voor aanvang van de nieuwe contributieperiode (vóór 1 april resp. 1 oktober).
Terugbetaling is niet mogelijk door de verplichte jaar- afdrachten aan Scouting Nederland (landelijk) & Scouting Gelderland (regio).
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Machtiging

De rekeninghouder verleent toestemming tot wederopzegging aan Stichting Scouting Saffatin om het
contributiebedrag voor het bovenstaande lid van de onderstaande bankrekening af te schrijven.

Naam rekeninghouder
Adres
Postcode / Plaats
Bankrekeningnummer

Verklaring

Ik geef toestemming tot het publiceren van foto’s
gemaakt tijdens scoutingopkomsten of -evenementen
op het internet of enig ander medium.

Opmerking

Tijdens opkomsten / bepaalde gelegenheden is het dragen van een scouting blouse en das verplicht. Kosten
aanschaf das en insignes €11,- te voldoen via de leiding. Aanschaf speltak blouse via de webshop van
Scouting Nederland. Nadere info hieromtrent via de leiding te verkrijgen.

Ondertekening

Door ondertekening gaat u akkoord met het bovengenoemde.
Verzending per e-mail is ook een geldige ondertekening.
Door inschrijving in de centrale administratie gaat Scouting Nederland er van uit dat u op de hoogte bent van
hun huishoudelijke reglement. Indien gewenst kunt u dit digitale document per e-mail bij ons opvragen.

Datum

ja

Nee

Handtekening

Uw gegevens verstrekken wij zonder uw toestemming nooit aan derden.
De informatie over medicijnen en allergieën zijn uitsluitend bedoeld voor de speltakleiding.
De overige gegevens worden gebruikt voor: - Aanmelding bij Scouting Nederland - De communicatie naar u - De contributiebetaling.
Graag dit formulier na invulling opslaan [onder ‘naam persoon‘] voor uw eigen administratie en per e-mail verzenden naar:
administratie@scoutingmaurik.nl
Na inschrijving kunt u veel gegevens aanpassen op www.Scouting.nl : Login met Lidnummer + Geboortedatum.
Secretariaat
p/a Adri de Keijzer
Rijnbandijk 19
4024 BM Eck en Wiel

Speltak Informatie
Alie Mansier 0344 - 69 26 93
www.scoutingmaurik.nl

Ledenadministratie
administratie@scoutingmaurik.nl
Bank: NL78 RABO 0341 1031 28

Locatie “De Burcht”
Driesweg 21
4021 HK Maurik

