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Inschrijfformulier
Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van Scouting Admiraal Kruys Groep? Vul dan je
gegevens in op het inschrijfformulier. Je bent niet meteen lid, je kunt altijd eerst 3 keer
vrijblijvend komen meedoen, voordat je besluit lid te worden.
Gegevens lid
Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je in als
lid van Scouting. Verderop kun je eventueel aanvullende contactgegevens van je
ouder(s)/verzorger(s) invullen.
Voorletters*:
Roepnaam*:
Tussenvoegsel*:
Achternaam*:
Geb. datum*:

Geslacht* m / v

Adres*:
Postcode*:

Woonplaats*:

Emailadres*:
Telefoon nr. (vast):

Mobiel nr. lid:

Gegevens verbergen? ***: ja / nee
Speltak*:

Bevers

Welpen

Pluswelpen

Explorers

Roverscouts

Pivo's

Scouts
** Keuze aanvinken

* Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen.
*** Doorhalen wat niet van toepassing is; wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk
voor iedereen die de ledenlijst van de Scoutinggroep mag gebruiken. Alleen personen binnen de groep
die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de penningmeester, het leidingteam en de
ledenadministratie) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens.

Gegevens lid (aanvullend)
Zwemdiploma:

A

B

C

Polisnummer ziektekostenverzekering:
Maatschappij ziektekostenverzekering:
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Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder/verzorger.
Naam:

Mobiel nr.:

Emailadres:

Beroep:

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder/verzorger.
Naam:

Mobiel nr.:

Emailadres:

Beroep:

Beeldmateriaal
Via onze website en sociale media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte
van de activiteiten van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto's en video's.
Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto's en video's waarop ik mogelijk te zien ben.**
Ik heb bezwaar tegen het plaatsen van foto's en video's waarop ik mogelijk te zien ben. **

** Keuze aanvinken
Tot slot
Eventuele opmerkingen die van belang kunnen zijn voor de leiding:

Ondertekening
Met onderstaande handtekening ga je akkoord met het huishoudelijk regelement van Scouting
Nederland. Er ligt een exemplaar ten inzage bij ons in het clubgebouw.

Datum:

Handtekening:

Dit formulier graag de volgende opkomst inleveren bij de leiding van je speltak.
Ledenadministratie,
Sonja Slot
E-mail:
ledenadministratie@admiraalkruys.nl
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Vriezenveen, 11 januari 2019
Onderwerp: Contributie en opzeggen van het lidmaatschap
Aan ouders/verzorgers van (nieuwe) leden,
In deze brief vindt u informatie over de contributie en het opzeggen van het lidmaatschap.
De contributie voor het jaar 2019 bedraagt:
Per kwartaal € 28.50 (*4 = € 114.00 per jaar)
De contributie van het lidmaatschap wordt uitsluitend per kwartaal via een automatische
incasso verrekend.
U dient daarvoor de 'machtiging voor contributie Admiraal Kruys Groep' volledig ingevuld
in te leveren bij de leiding van de speltak van uw kind.
We innen het contributiebedrag 14 dagen na het einde van elk kwartaal. Dit valt dan na de
ontvangst van de kinderbijslag.
Declaratiefonds
Bij de gemeente Twenterand bestaat een mogelijkheid om, indien u van een minimum
inkomen moet rond komen, (deels) de contributie vergoed te krijgen. Informatie kunt u
inwinnen bij de afdeling dienstverlening van de gemeente Twenterand.
Afmelden van het lidmaatschap.
Op de site is een snelkoppeling geplaatst, waarbij uw kind, of u als lid via een formulier
kunt afmelden. Er wordt een e-mail gestuurd naar de ledenadministratie, penningmeester
en de teamleider van de speltak. De datum van verzenden is dan geldend. Daar wij de
contributie per kwartaal achteraf innen is er nog wel contributie verschuldigd over het volle
kwartaal waarin het lid werd afgemeld.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben neem dan gerust contact met ons op.
Vast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Penningmeester
Sonja Slot
E-mail:
penningmeester@admiraalkruys.nl
Deze pagina mag u zelf houden voor uw administratie / informatie.
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Bijlage: machtiging

Machtiging voor contributie Admiraal Kruys Groep
Stichting Scouting Vriezenveen
E-mail: penningmeester@admiraalkruys.nl

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Admiraal Kruys
Groep te Vriezenveen om door middel van doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om de contributie van uw rekening af te schrijven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.

Naam lid*:

IBAN voor automatische incasso*:
BIC
Ten name van*:
Straat:
Postcode:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Datum*:
Handtekening*:
* Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen
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