INSCHRIJFFORMULIER
SCOUTING ROBERT KENNEDYGROEP HORN
inleveren bij de leiding

Persoonlijke gegevens:

(* Doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam en voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum
E-mail adres
Telefoonnummer
Overige telefoonnummers
Speltak bij inschrijving

______________________________________________
M/V *
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________ Geboorteplaats: ______________________
___________________________________________________________
_______________________ Mobiel nummer: ______________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Indien een lid al eerder lid was van een scoutinggroep dan is er mogelijk een lidnummer bekend.
Dit staat vermeld op de ScoutCard.
Lidnummer: ___________________________

_______________________________________________________________
Beeldmateriaal
Tijdens activiteiten en kampen worden foto's en video's gemaakt waarop mogelijk leden zichtbaar zijn.
De foto's en video's worden soms verspreid onder leden en/of ouders.
Ook kunnen ze gepubliceerd worden op onze website, social media of in andere uitingen van onze groep.
Graag willen we hiervoor uw toestemming.
Ik geef toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s waarop het betreffende lid te zien is:

Ja / Nee*

_______________________________________________________________
Contributie
Contributiebetaling geschiedt per kwartaal, per automatische incasso.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Scouting Robert Kennedygroep Horn om van
zijn/haar ondergenoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens de verschuldigde contributie ten behoeve
van bovenstaand lid.
IBAN-nummer:
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en plaats:

:
:
:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________________________________________________________
Ondertekening
Datum: ___ ___ ___
Naam: ____________________________
Handtekening: ____________________________

_______________________________________________________________
Beëindigen lidmaatschap
Het beëindigen van een lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail (ledenadministratie@scoutinghorn.nl) bij
de ledenadministratie. Dit kan in principe op ieder moment met dien verstande dat reeds betaalde contributie voor
het lopende kwartaal niet meer kan worden teruggevorderd.
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
privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland.
Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens

