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Inschrijfformulier
Wij heten uw zoon/dochter van harte welkom bij onze vereniging en hopen dat hij/zij zich
spoedig bij ons thuis voelt.
Uw zoon/dochter wordt als lid ingeschreven, wanneer u zich door ondertekening akkoord
verklaart met de bepalingen, vermeld op dit formulier.

Het lidmaatschap gaat in op:
.. - .. - 20..
(door secretaris in te vullen)

SPELTAK:
□ Bevers □ Welpen Meiden
□ Welpen jongens (Mowgli)
□ Welpen jongens (Wolven)
□ Scheepsmaatjes □ Junioren □ Wilde Vaart
□ Loodsen □ Plus Scout

Naam ouder/ verzorger 1 (incl. voorletters)
Naam ouder/ verzorger 2 (incl. voorletters)
Lidnummer (indien bekend/eerder lid geweest
van Scouting Nederland)
Achternaam lid
Voornaam/-letter(s) (1e voornaam voluit) lid
Geboortedatum en plaats
Adres (post)
Postcode en plaats
Telefoon nummer
E-mailadres (ouder/ verzorger 1)
Mobiel telefoon nummer (ouder/ verzorger 1)
E-mailadres (ouder/ verzorger 2)
Mobiel telefoon nummer (ouder/ verzorger 2)
E-mailadres (lid)
Naam ziektekosten verzekering
Polisnummer ziektekosten verzekering
Zwemdiploma Ja/Nee* Zo ja welke
ouders / verzorgers kunnen
helpen met bijv. onderhoud, schoonmaken enz.?
Hierbij geef ik toestemming tot het gebruik van
foto's en films op onze social media:

Aankruisen:
JA NEE

Ik schrijf mijn zoon/dochter hierbij in als lid van Scouting Paula Geerts en machtig hierbij Paula Geerts
tot wederopzegging om de verschuldigde contributie automatisch af te schrijven van:
IBAN rekeningnummer : NL
Naam rekeninghouder :
Tevens heb ik kennis genomen van de bepalingen, zoals vermeld op pagina 2 en 3:
DATUM: HANDTEKENING:
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Bepalingen van het lidmaatschap van Scouting Paula Geerts:
• De contributiegelden zijn altijd bij vooruitbetaling verschuldigd;
• Betaling van de contributie vind plaats per kwartaal en zal via automatische incasso worden afgeschreven

rond de 15e van iedere 1e maand van een kwartaal;
• De contributies zijn op jaarbasis vastgesteld. Dat wil zeggen de vakanties zijn inbegrepen;
• Bij inschrijving is contributie over het aantal maanden tot aan de eerstvolgende inningsperiode ook

verschuldigd, dit wordt tegelijk met de eerste inningsperiode verrekend;
• Eén seizoen bestaat uit vier contributieperioden :

1) Januari tot en met Maart;
2) April tot en met Juni;
3) Juli tot en met September;
4) Oktober tot en met December.

• Het contributiebedrag bedraagt (inclusief uitjes, wedstrijden en weekendkamp):
Speltak Bedrag per jaar (2015)
Bevers, Welpen € 116,-
Scheepsmaatjes, Junioren, Wilde Vaart, Loodsen € 152,-
Jaarlijks zal aan het begin van het kalenderjaar worden bekeken of een verhoging van deze bedragen
noodzakelijk is.

• Voor een derde kind wordt een extra korting gegeven van 50% op de contributie.
• Als een lid tevens leiding in opleiding (lio) is dan wordt na een proefperiode van 3 maanden een korting

gegeven van 50% op de contributie. Als een lid na de lio periode van minimaal 1 jaar als leiding wordt
geïnstalleerd is er geen contributie verschuldigd.

• Er wordt door Scouting Paula Geerts actie(s) georganiseerd om de contributie zo laag mogelijk te kunnen
houden. Er wordt van u verwacht dat u en/of uw kind aan deze actie(s) een bijdrage levert om deze
actie(s) een succes te maken.

• Als lid van Scouting Paula Geerts wordt u ook automatisch lid van Scouting Nederland. Het
contributiebedrag van Scouting Nederland (2015: EUR 29) zit in de contributie inbegrepen en zal door
Scouting Paula Geerts jaarlijks worden afgedragen aan Scouting Nederland.

• U kunt uw eigen gegevens op de webpagina van Scouting Nederland altijd bekijken en grotendeels zelf
aanpassen. Log daarvoor in op http://sol.scouting.nl
Heeft u nog geen inlogaccount, dan kunt u dat ter plekke aanvragen. De status van openstaande
contributie bedragen kunt u ook via deze website opvragen.
U kunt deze vinden onder “Mijn gegevens-> tabblad: betalingen”.

• Scouting Paula Geerts is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.
• Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het clubgebouw door leden is verhaalbaar op grond van de

wettelijke aansprakelijkheid.
 Foto's en privacy

Er kunnen tijdens opkomsten en kampen foto's en film opnames gemaakt worden, die gebruikt kunnen
worden op onze sociale media kanalen, website, facebook, twitter, instagram enzovoort.
Door ondertekening van dit inschrijfformulier kunt u daarvoor toestemming geven.
Mocht u dat later alsnog willen intrekken dan kunt u dat via een mail aan de secretaris laten weten. Meer
informatie aangaande de privacy wetgeving is te vinden op https://www.scouting.nl/privacy.

http://sol.scouting.nl
https://www.scouting.nl/privacy
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Het ondertekende inschrijfformulier kunt u inleveren bij de teamleider van de speltak
of toezenden aan onze secretaris:
Margot van der Pluym secretaris@paulageerts.nl telefoon: 023-5636008

Als u vragen over de contributie heeft kunt u contact opnemen met de penningmeester:
Arjen Bos penningmeester@paulageerts.nl telefoon: 06-12990277

Overige mailadressen:
Bevers bevers@paulageerts.nl
Welpen jongens (wolven) welpenwolvenbende@paulageerts.nl
Welpen jongens (Mowgli) mowglibende@paulageerts.nl
Welpen meisjes shantihorde@paulageerts.nl
Scheepsmaatjes/ junioren waterscouts@paulageerts.nl
Wilde Vaart wildevaart@paulageerts.nl
Loodsen loodsen@paulageerts.nl
Plusscouts plusscouts@paulageerts.nl
Voorzitter voorzitter@paulageerts.nl
Groepsbegeleider groepsbegeleider@paulageerts.nl
Vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon@paulageerts.nl

Opzegging:
Opzegging moet minimaal 1 maand voor het begin van het volgend kwartaal schriftelijk worden
verstuurd naar de secretaris van Scouting Paula Geerts.
Als de schriftelijke opzegging niet op tijd is ontvangen zal het volledige kwartaalbedrag moeten worden betaald.
Van de beëindiging van het lidmaatschap ontvangt u een bevestiging, waarop de einddatum van het lidmaatschap
is vermeld. Tot deze einddatum bent u contributie verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt op de eerste van het
volgend kwartaal.
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