Bevers
Verkenners

Welpen
Padvindsters

Kabouters
Explo’s

Inschrijfformulier
Stuur dit formulier aan:
Yannick Roobeek
o.v.v. Ledenadministratie Scouting Laurentius
St. Jacobstraat 36
1811 BN Alkmaar

Gegevens nieuw lid
Heb jij (Heeft uw kind) geen eigen mailadres/ mobielnummer? Laat deze dan open: verderop is er de
ruimte om de e-mail en telefoonnummers van ouders/ verzorgers in te vullen. Deze worden dan
gebruikt bij de inschrijving. Desgewenst kan dat later altijd weer worden aangepast.
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Woonplaats*:

Postcode*:

Telefoon:

Gegevens
verbergen:

Ja/ Nee**

Mobiel:

Geslacht:

Man/ Vrouw**

E-mailadres*:

Geboortedatum*:

Geboorteplaats:
* Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen.
** Doorhalen wat niet van toepassing is. Verborgen gegevens blijven wel zichtbaar voor degenen die deze gegeven functioneel
nodig hebben. Dit zijn in het algemeen degenen die ledenlijsten of deelnemerslijsten beheren en natuurlijk jouw leiding.

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

Telefoon:
Mobiel*:

E-mailadres:

Inschrijfformulier

Verbergen

Ja/ Nee**

1

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

Telefoon:
Mobiel:

E-mailadres:

Verbergen.?

Ja/ Nee**

Betalingsgegevens
Om je persoonlijke incassomachtiging voor de contributie in orde te maken, hebben we je
rekeningnummer nodig. Pas als je daadwerkelijk lid wordt zullen we overgaan tot incasso van de
contributie. Het lidmaatschap kost €35,- per 3 maanden. Het lidmaatschap wordt vooraf geïncasseerd.
IBAN-nummer*:

Ten name van:

Alkmaarpas
Houders van de Alkmaarpas betalen €31,50 per kwartaal in plaats van €35,-. Om gebruik te maken
van de Alkmaarpas mail je een foto van jouw pas aan info@scoutinglaurentius.nl .

Beeldmateriaal
Via onze website en sociale mediakanalen 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 bezwaar tegen het plaatsen van beeldmateriaal waarop ik/ mijn kind mogelijk te zien
ben/ is.

Klussen
Onze groep organiseert een aantal keer per jaar een klusdag.
De scoutinggroep mag contact opnemen met de ouders om te helpen tijdens een klusdag.

Tot slot
Ik verklaar hiermee dat het hierboven door mij opgegeven IBAN niet is geblokkeerd voor automatische
incasso en dat mijn betalingsverplichting pas vervalt als het tegoed geheel is voldaan.
Datum:
Plaats:
Handtekening:
Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting!
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie,
Yannick Roobeek, info@scoutinglaurentius.nl
Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap
registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de Wet bescherming persoonsgegevens van
toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland.
Binnen een vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk
zijn het voorwaarden voor goed functioneren in de organisatie. Deze afspraken zijn bij Scouting vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
https://www.scouting.nl/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/huishoudelijk-reglement
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