Inschrijfformulier
Hierbij schrijf ik mijzelf / mijn kind1 in als lid van Scouting Oudenbosch en de landelijke vereniging
Scouting Nederland.
Lidgegevens:
Lidnummer (als het lid al bij een andere groep ingeschreven was / is1): _______________________
Achternaam: ____________________________________________________________________________
Voornaam: _______________________________________________________________ Geslacht: m / v1
Adres: _________________________________________________________________________________
Postcode: ____________ Woonplaats: _______________________________________________________
Telefoon vast:_____________________ Geheim: ja / nee1

Telefoon mobiel lid: _________________

Email-adres lid: _________________________________________________________________________
Geboortedatum: _____ – _____– ______ Geboorteplaats: _______________________________________
Naam en plaats school: ___________________________________________________________________
Gegevens ouders / verzorgers1
Naam ouder 1: _________________________________________________________________________
E-mail adres ouder 1: ____________________________________________________________________
Telefoon mobiel ouder 1: _________________________________________________________________
Naam ouder 2: _________________________________________________________________________
E-mail adres ouder 2: ____________________________________________________________________
Telefoon mobiel ouder 2:__________________________________________________________________
De door u verstrekte persoonsgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De gegevens worden verwerkt in
de ledenadministratie van Scouting Oudenbosch en van Scouting Nederland te Leusden. De gegevens dienen voor communicatie met
de leden en statistische doeleinden en worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Opmerkingen:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Gegevens van medische of sociale aard worden alleen ter beschikking gesteld aan de speltakleiding en worden niet opgenomen in de
ledenadministratie van Scouting Nederland. U kunt deze zaken ook bespreken met de speltakleiding; zij zullen een en ander uiteraard
vertrouwelijk behandelen.

Handtekening ouder / verzorger2:

In te vullen door de leiding:
Speltak: ____________________

Datum 1e opkomst: _______. – _______ – 20_______

Inschrijfgeld betaald d.d. ______ - _______- 20_____ Ontvangen door: ____________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KWITANTIE
Op d.d. ___ – ___ – 20___ hebben wij € 20,00 ontvangen voor het inschrijfgeld voor Scouting Oudenbosch.
De contributieverplichting gaat in bij aanvang van het eerstvolgende kwartaal. Afmelden dient schriftelijk te gebeuren bij de
speltakleiding en/of het secretariaat anders stopt de verplichting tot betaling van de contributiegelden niet.

Naam en handtekening van diegene die het bedrag in ontvangst heeft genomen namens Scouting Oudenbosch.

1 doorhalen wat niet van toepassing is 2 handtekening ouder/ verzorger indien het lid minderjarig is Versie november 2013.
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