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Beste ouders / verzorgers,

Bedankt voor uw belangstelling voor onze Scoutinggroep.
In deze brief vindt u de eerste informatie over hoe lid te worden van Scouting Paula Geerts.

Voor inhoudelijke informatie over onze vereniging en de verschillende speltakken
(leeftijdsgroepen), verwijzen wij u door naar onze uitgebreide website www.paulageerts.nl

Helaas hebben wij voor de bevers en de welpen meestal een wachtlijst, waardoor het even kan
duren voordat uw kind bij ons lid kan worden. Dat is o.a. afhankelijk van de bezigheden van de
speltak. Uiteindelijk streven wij er uiteraard naar dat de kinderen zo kort mogelijk op de
wachtlijst staan.

Regelmatig krijgen wij de vraag van ouders of de kinderen voor ze op de wachtlijst komen een
keer mogen komen kijken. Voor uw kind kan het vervelend zijn om niet meteen lid te kunnen
worden als hij of zij de opkomst erg leuk vond, maar het is ook erg onrustig voor de groep als er
telkens kinderen een keer komen kijken, daarom hebben wij besloten om dat in de regel niet te
doen. Gedurende het seizoen zijn er diverse momenten waarop er kijkopkomsten zullen zijn.

Uitgangspunt is dat Scouting voor alle kinderen is. Tegelijk streven wij naar een groep die in
balans is, zodat alle kinderen het naar hun zin kunnen hebben en wij als leiding de groep op
goede manier kunnen leiden. Om dat te bereiken willen wij ons een beeld vormen van de
aangemelde kinderen. Daartoe hebben wij bijgaand vragenformulier ontwikkeld. Wij verzoeken
u dit formulier ingevuld terug te sturen.

Wanneer uw kind opgeroepen wordt, mag hij/zij drie keer vrijblijvend komen kijken. Na de derde
keer moet er een keuze worden gemaakt, of hij/zij blijft of niet. Dan krijgt hij/zij ook het
inschrijfformulier mee naar huis en start de betaling van de contributie. Die bedraagt op dit
moment €116,00 per jaar voor bevers, en welpen. En € 152,00 voor scheepsmaatjes, junioren
en Wilde Vaart.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze secretaris. Dit is tevens het e-mail adres
waar het ingevulde formulier naartoe gestuurd kan worden. Alle gegevens zullen vertrouwelijk
worden behandeld.

M. v.d. Pluym

Mail secretaris@paulageerts.nl

http://www.paulageerts.nl
mailto:secretaris@paulageerts.nl
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Aanmeldformulier nieuwe leden scouting Paula Geerts;
a.u.b. ingevuld mailen naar secretaris@paulageerts.nl; u ontvangt z.s.m. bericht!
Achternaam
Voornaam kind
Adres
Postcode/ Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer ouder/ verzorger 1
Mobiel nummer ouder/ verzorger 2
E-mailadres ouder/ verzorger 1
E-mailadres ouder/ verzorger 2
E-mailadres kind
Geboortedatum kind
Hoe heeft u onze Scouting vereniging
gevonden?
Heeft uw kind zwemdiploma’s; zo ja welke?
Zijn er medische aspecten/ allergieën waar wij
rekening mee moeten houden tijdens
opkomsten/ bijeenkomsten?
Zijn er verder nog belangrijke zaken die wij
moeten weten; zo ja welke?
Wilt u voor de eerste opkomst van uw zoon/
dochter met ons een persoonlijk gesprek
hebben? Zo ja, waar wilt u het dan over
hebben?
Tijdens opkomsten en kampen kunnen er
foto’s en/of video’s gemaakt worden die wij op
onze social media gebruiken, o.a. onze
website, Facebook, twitter, instagram etc.
Uiteraard houden we ons hierbij aan de
privacywet AVG
https://www.scouting.nl/privacy

Ik geef daarvoor toestemming door
ondertekening van dit formulier. Aankruisen:

JA NEE

Bedankt voor het invullen van ons formulier. De gegevens zullen vertrouwelijk worden
behandeld en als wij ze niet meer nodig hebben worden vernietigd.

Datum .................... Plaats.........................

Handtekening..................................

mailto:secretaris@paulageerts.nl
https://www.scouting.nl/privacy

