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.

Scoutnummer1:
Roepnaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Land:

Telefoon*:

Mobiel:

Scout

Zwemdiploma’s*:

E-mailadres*:

Scout

Geboortedatum*:

Geslacht:

Man / Vrouw**

Geboorteplaats*:

Inschrijven voor speltak**:

1

Dolfijnen - Zeeverkenners - Wilde Vaart - Loodsen - Plusscouts

Alleen invullen wanneer de scout al lid is bij Scouting Nederland en al een lidnummer heeft.
*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen
** Doorhalen wat niet van toepassing is.

Zie het vervolg op de volgende pagina…

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
1 Ouder/verzorger
Naam/Namen:

2 Ouder/verzorger

1 Mobiel
Telefoon:

2 Mobiel

1 Ouder/verzorger
E-mailadres:

2 Ouder/verzorger
3 Ouder/verzorger

Beeldmateriaal
Via onze website en socialmedia kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten
van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.
Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik/mijn kind/derden
mogelijk te zien ben/is.
Voor meer informatie over beeldmateriaal en het gebruik hiervan verwijzen we u graag naar ons
privacybeleid.

Vrijwillige hulp
Bent u als ouder/voogd/plusscout in voorkomende gevallen bereid om te assisteren bij bepaalde
klussen/activiteiten?
Zo ja, bij welke klussen/activiteiten kunnen we u dan op vrijwillige basis inzetten?:
Denk hierbij aan dingen als zeilinstructie, koken, lassen, rijden met een trailer e.d.

Zie het vervolg op de volgende pagina…

Wij verzoeken u de volledig ingevulde formulieren binnen 2 weken te retourneren bij de
ledenadministratie. De secretaris zal vervolgens de scout inschrijven bij Scouting Nederland.
De contributie wordt aan het begin van elk nieuw kwartaal geïncasseerd. Uitschrijving van de scout en
stopzetting van de contributie (minimaal 4 weken van tevoren) door een mail te sturen naar
ledenadministratie@scoutingsneek.nl of penningmeester@scoutingsneek.nl. Stopzetting van de
contributie geschiedt alleen aan het eind van het lopend kwartaal. Er vindt geen restitutie plaats van het
lopend kwartaal.

Datum van invullen:

Handtekening:

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting Greate Pier!
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie.
Ledenadministratie:

Anouk van Noordenburg
e-mail: ledenadministratie@scoutingsneek.nl
web: www.scoutingsneek.nl

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. Meer informatie over het
privacy beleid van Greate Pier Sneek vind je op de website (www.scoutingsneek.nl) onder het kopje meedoen.

* Adres: Top 1 8606 JT SNEEK * www.scoutingsneek.nl * Opkomsttijden zaterdags: 10.00 -18.00 uur *
* Mailadressen: info@scoutingsneek.nl, ledenadministratie@scoutingsneek.nl, penningmeester@scoutingsneek.nl *
* Rekening NL90 INGB 0001 8312 15 t.n.v. Zeeverkennersgroep Greate Pier *

