Inschrijfformulier
Persoonsgegevens lid
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geslacht:
Geboorteplaats:

Voorletter(s):
Achternaam:

Persoonsgegevens ouder/verzorger 1

Persoonsgegevens ouder/verzorger 2

Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres

Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Woonplaats:
Mobiel nummer:
Geboortedatum:
Geboorteland:

Inschrijving speltak
 Bevers (5-7 jaar)
 Explorers (15-18 jaar)

 Welpen (7-11 jaar)
 Roverscouts (18-23 jaar)

 Scouts (11-15 jaar)
 Bestuur

Beeldmateriaal
Tijdens activiteiten worden regelmatig foto’s en video’s gemaakt. We vinden het leuk om hiermee te laten
zien wat we doen en iedereen op de hoogte te houden van onze activiteiten. Foto’s en video’s gebruiken
we op onder andere onze website, onze social media kanalen en voor promotionele activiteiten.
 Ik heb bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s van bovengenoemd persoon.

Datum ingang:
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de rechten en plichten die hij/zij volgens het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland
heeft ten aanzien van het lidmaatschap, zie https://www.scouting.nl/lid-worden/lidmaatschapsinformatie.
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 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.

Plaats/datum:

Handtekening:

Scouting Kazan de Wolfgroep ● Meiveldpad 9 ● Middelburg
postadres Hans Lipperheystraat 21 ● 4336 DB MIDDELBURG ● KvK Middelburg 20143476
web www.kazandewolf.nl facebook facebook.com/kazandewolf twitter @kazandewolf
bank Rabobank, IBAN: NL26RABO0156030489

Doorlopende machtiging
Naam:
Adres:
Postcode:
E-mailadres:

Scouting Kazan de Wolfgroep
Meiveldpad 9
4336 XW
penningmeester@kazandewolf.nl

S€PA

Woonplaats:
Incassant ID:

Middelburg
NL85ZZZ201434760000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Scouting Kazan de Wolfgroep om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van Scouting Kazan de Wolfgroep. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:
Adres:
Postcode:
E-mailadres:
IBAN:

Woonplaats:

Plaats/datum:

Handtekening:

Scouting Kazan de Wolfgroep ● Meiveldpad 9 ● Middelburg
postadres Kruitmolenlaan 156 ● 4337 KW Middelburg
web www.kazandewolf.nl facebook facebook.com/kazandewolf twitter @kazandewolf
bank Rabobank 1560.30.489

