Inschrijfformulier

Lijkt het jou leuk om lid te worden van Scouting Damherten? Of wil je graag leiding geven aan
een enthousiaste groep kinderen? Vul dan je gegevens in op dit inschrijfformulier. Je kunt
altijd eerst 3 keer vrijblijvend komen meedoen, voordat je besluit lid te worden.

Jouw gegevens
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.
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Land:

NL

Gegevens
Verbergen?

Ja / Nee**

Telefoon:

Mobiel:

E-mailadres*:

Geslacht:

Man / Vrouw**

Inschrijving voor**:

Geboortedatum*:
Inschrijfdatum*:

/

/

Bevers / Welpen Zaterdag / Welpen Woensdag / Scouts / Explorers / Roverscouts / (bege)Leiding

O Inschrijving als aspirant lid
*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.
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Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
Naam*:

Telefoon*:

E-mailadres*:

Beroep:

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

Telefoon*:

E-mailadres:

Beroep:

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.
Door ondertekening geef ik toestemming aan Stichting Damhertengroep om een incasso-opdracht te
sturen naar mijn bank om de maandelijkse contributie, eventuele evenementsgelden en éénmalig de
installatiekosten (conform overzicht website www.damherten.nl) van mijn rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Stichting Damhertengroep.
Wanneer je het niet eens bent met de incasso heb je 30 werkdagen de tijd om je bank opdracht te
geven het bedrag terug te laten boeken.
IBAN-nummer*:

Ten name van:

Handtekening:

Datum:
Voor de contributie betaling maak ik wel/geen** gebruik van de Ooievaarspas. Gelieve door te geven
via ooievaarspas@damherten.nl van welke korting je gebruik wilt maken. Zie www.damherten.nl voor
meer informatie over de Ooievaarspas en de kortingen.
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Bijzonderheden zoals medicijngebruik, ziekten, allergieën, angsten, zwemdiploma’s enz.:

Privacy
Scouting Damherten gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leden. Scouting
Damherten heeft hier afspraken over gemaakt in een beleidsdocument: ‘Privacybeleid Scouting
Damherten’. Dit document is te vinden op onze website.

Beeldmateriaal
We gebruiken het beeldmateriaal voor het volgende; tijdens opkomsten, kampen, weekend of
specifieke activiteiten kunnen er foto’s of filmopnames worden gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt
alleen geplaatst op onze website en facebook pagina. En dit beeldmateriaal wordt intern gebruikt
binnen onze vereniging voor de filmmiddag en aankleding van ons clubhuis. Beeldmateriaal wordt
nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruikt voor reclame-uitingen of commerciële
doeleinden. Beeldmateriaal wordt ook nooit afgegeven of doorverkocht aan derden. Het doel van het
beeldmateriaal is altijd informatief om leden, ouders/verzorgers en geïnteresseerden op de hoogte te
houden. Tevens zal nooit aan de hand van beeldmateriaal de naam van het kind te herleiden zijn.
Voor volwassen leden:
Ik geef wel / geen* toestemming om beeldmateriaal van mij te gebruiken voor sociale media en
promotiedoeleinden.
Voor minderjarige leden:
Ik geef als ouder of verzorger wel / geen* toestemming om beeldmateriaal van mijn zoon of dochter te
gebruiken op sociale media en promotiedoeleinden.

Aan- en afmeldingsvoorwaarden
Aanmelden:
- Toekomstige leden kunnen drie keer aaneengesloten een proef bijeenkomst bijwonen.
-

De ingangsdatum is de datum waarop het nieuwe lid voor de vierde keer aaneengesloten
deelneemt aan de opkomst voor zijn of haar speltak.

-

Bij de vierde opkomst dient het inschrijfformulier ingevuld te worden meegenomen en aan de
speltakleiding te worden afgegeven.

-

Bij de contributie voor de eerste maand worden ook de installatiekosten in rekening gebracht
(zie www.damherten.nl).

-

Indien de vierde opkomst plaatsvindt voor de 15e van de maand gaat de contributie in op die
maand. Vindt de vierde opkomst plaats na de 15e van die maand, dan gaat de contributie in
op de eerste van de volgende maand.

-

Automatische incasso voor de betaling van de contributie is verplicht.
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Afmelden:
- Afmelden kan ALLEEN per e-mail bij de penning meester (penningmeester@damherten.nl) of
per brief. Details kan je vinden op de website www.damherten.nl
-

Er geldt een opzeggingstermijn van 1 maand.

-

De opzeggingstermijn gaat altijd in op de daarop volgende maand van de opzegging,
ongeachte het moment waarop de opzegging is ontvangen.

Handtekening ouder(s) / verzorger(s) voor
akkoord:

Datum:

Hoe heeft u van onze scouting vereniging vernomen:
O website Scouting Nederland
O vriend(in)
O folders
O evenement
O website Damherten
O anders nl:………………………………………………
Tot slot
Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder.

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting!
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de Leiding.

In te vullen door speltakleiding:
Start datum
SOL lidnummer

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.
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