INSCHRIJFFORMULIER
Scouting St. Vincentius Brunssum

Scouting St. Vincentius heet u/uw kind van harte welkom. Om over de juiste gegevens van u/uw
kind te beschikken en u goed te informeren is dit inschrijfformulier van groot belang.
Vult u dit formulier bij voorkeur op de computer in. Daarna kun u het printen en ondertekenen. Voor
uitleg over de invulvelden beweegt u de cursor over het betreffende veld.

1. GEGEVENS NIEUW LID
Voornamen

Roepnaam

Tussenvoegsels

Achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoonnummer

Geheim
ja

Mobiel Telefoonnummer Lid (indien van toepassing)

nee

Geheim
ja

nee

Email Lid (of het email adres waarop u informatie van scouting wenst te ontvangen)

Speltak

Aanmelddatum (startdatum van de 2 mnd. proefperiode)

Al lid of eerder lid geweest van Scouting NL
Nee

Ja

Zo Ja, lid nummer Scouting NL

Weet niet
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2. GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS
Voornaam Ouder/Verzorger 1

Achternaam Ouder/Verzorger 1

Relatie

(Mobiel) Telefoonnummer

E-mail Ouder/Verzorger 1

Voornaam Ouder/Verzorger 2

Achternaam Ouder/Verzorger 2

Relatie

(Mobiel) Telefoonnummer

E-mail Ouder/Verzorger 2

3. GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DE CONTRIBUTIEBETALING
De contributie verplichting start twee maanden na inschrijving. De contributie betaling vindt plaats door middel van
maandelijkse incasso. Hiertoe is een machtiging vereist.
Ondergetekende is rekeninghouder en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Scouting St. Vincentius
om per maand bedragen van onderstaande rekening af te schrijven wegens contributie.
Voorletters en Naam Rekeninghouder

IBAN nummer

Datum

Handtekening

___________________________________________________________
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4. AANVULLENDE GEGEVENS NIEUW LID
De aanvullende gegevens zijn nodig voor een goede opvang van het (jeugd)lid en zullen
strikt vertrouwelijk behandeld worden
Huisarts

Telefoonnummer huisarts

Heeft een W.A. verzekering

Heeft een doorlopende reisverzekering

Ja

Nee

Ja

Heeft een zorgverzekering bij:

Polisnummer zorgverzekering

Zwemdiploma's
A Diploma

B Diploma

Nee

C Diploma

Allergieën

Medicijn gebruik/Medische klachten

Algemene informatie en bijzonderheden van belang voor de speltak leiding
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5. VOORWAARDEN EN ONDERTEKENING
Het lidmaatschap van Scouting St. Vincentius houdt tevens het lidmaatschap van Scouting
Nederland in. Persoonsgegevens en contactgegevens worden daartoe opgenomen in de bestanden
van Scouting Nederland. Na registratie kunt u inloggen op uw Scouting OnLine account . Ieder lid
van Scouting Nederland ontvangt het landelijk clubblad, daarnaast behoudt Scouting Nederland
zich het recht voor om persoons-, en contactgegevens door te verkopen aan derden. Het kan
voorkomen dat u reclamedrukwerk ontvangt over scouting gerelateerde artikelen.
Ter promotie van haar vereniging maakt Scouting St. Vincentius en haar diverse speltakken gebruik
van kranten, weekbladen, TV, websites en social media. Leden kunnen op dergelijk beeldmateriaal
herkenbaar voorkomen.
Door het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming aan de speltakleiding en het bestuur
van Scouting St. Vincentius om medische hulp in te roepen voor alle medische onderzoeken en
handelingen voor zover voorgeschreven of uitgevoerd door de dienstdoende arts en/of
zorgverlener. De speltakleiding informeert in zo'n geval direkt danwel zo spoedig mogelijk een
ouder/verzorger.
Opzegging van het lidmaatschap gebeurt door middel van het indienen van een ondertekend
uitschrijfformulier. De contributie verplichting loopt door tot het einde van de maand waarin het
uitschrijfformulier door de speltakleiding ontvangen is.
Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u bovenstaande gegevens naar waarheid te
hebben ingevuld en akkoord te gaan met al het bovenstaande.
Datum

Plaats

Naam Ouder/Verzorger 1 of Lid indien >18jr

Naam Ouder/Verzorger 2

Handtekening
Ouder/Verzorger 1 of Lid indien >18jr

Handtekening
Ouder/Verzorger 2

__________________________________

______________________________________

Dank u wel voor uw inschrijving.
Levert u de 4 pagina's voorzien van de juiste handtekeningen graag z.s.m in bij de speltakleiding.
Het bestuur en leiding van Scouting St Vincentius.
PAGINA 4 VAN 4

