Inschrijf- en mutatieformulier Scouting Zierikzee Mr. Bakkergroep
Betreft:

□ Inschrijving □ Mutatie

Bij de speltak: __________________________________

Ingangsdatum: _________________________________

Gegevens lid:
Voorletters: ___________________________________

Roepnaam: ___________________________________

Achternaam: _______________________________M /V

Geboortedatum: ________________________________

Adres: ________________________________________

Postcode/ plaats: _______________________________

E-mailadres:___________________________________________________________________________________
Tel. Nr. thuis: __________________________________

Mobiel nummer: ________________________________

Gegevens ouders/ verzorgers/ contactpersonen:
Ouder/verzorger/contactpersoon 1

Ouder/verzorger/contactpersoon 2

Relatie tot lid: __________________________________

Relatie tot lid: __________________________________

Voornaam: ________________________________M / V

Voornaam: ________________________________M / V

Achternaam: ___________________________________

Achternaam: ___________________________________

Adres: ________________________________________

Adres: ________________________________________

Postcode/ plaats: _______________________________

Postcode/ plaats: _______________________________

E-mailadres: ___________________________________

E-mailadres: ___________________________________

Tel. Nummer: __________________________________

Tel. Nummer: __________________________________

Mobiel nummer: ________________________________

Mobiel nummer: ________________________________

Ondergetekende verklaart zich bekend met de ‘Algemene Voorwaarden voor lidmaatschap Scouting Zierikzee, Mr.
Bakkergroep’. U vindt deze voorwaarden op de achterzijde van dit inschrijfformulier en op onze website
www.scoutingzierikzee.nl.
Wijze van betalen contributie:


Automatische machtiging, ik lever bij dit inschrijfformulier een ondertekende machtiging in.



Na ontvangst factuur

Datum: __________________________________________

Handtekening:______________________________

 Scouting Zierikzee is een onderdeel van de vereniging Scouting Nederland met ruim 90.000 leden en 30.000 kaderleden.
 Onze leden ondernemen samen Scoutingactiviteiten, waardoor zij zichzelf spelenderwijs ontwikkelen.
 Scouting is een wereldwijde organisatie met meer dan 32 miljoen leden.

Algemene voorwaarden Scouting Zierikzee
Mr. Bakkergroep
Voor het lidmaatschap van Scouting Zierikzee, Mr. Bakkergroep, gelden de volgende algemene
voorwaarden:
1. Voordat tot inschrijving wordt overgegaan, kan ieder aankomend lid vier opkomsten komen kijken
om te zien of hij/zij scouting leuk vindt.
2. Inschrijving vindt vervolgens plaats door het inleveren van een ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier. Het formulier is verkrijgbaar bij de leiding en kan daar ook weer worden
ingeleverd. Ook is het inschrijfformulier te downloaden op www.scoutingzierikzee.nl
3. Met de inschrijving verklaren ouders/verzorgers zich bekend met deze algemene voorwaarden en
door ondertekening van het inschrijfformulier wordt akkoord gegeven.
4. Het lidmaatschap kan ingaan op ieder moment van het seizoen. Het seizoen loopt van september
tot en met juni. Bij inschrijving van een nieuw lid is inschrijfgeld verschuldigd ter hoogte van € 17,50.
Van dit inschrijfgeld krijgen nieuwe leden tijdens de installatie bij de speltak eenmalig een
groepsdas.
5. Contributie is verschuldigd vanaf de eerste maand van inschrijving. Bij uitschrijving is contributie
verschuldigd tot de maand van opzegging.
6. Opzeggen van het lidmaatschap dient 1 maand vooraf aan de opzeg datum schriftelijk gemeld te
worden bij het secretariaat. Zolang de opzegging niet schriftelijk is gemeld, bent u contributie
verschuldigd te betalen.
7. Opzegging van leden onder de 18 jaar dient te geschieden door hun ouders/verzorgers.
8. Ieder lid van Scouting Zierikzee is via dit lidmaatschap tevens lid van Scouting Nederland.
9. Betaling van de contributie geschiedt d.m.v. automatische incasso of na ontvangst factuur. De
incassodata’s zijn september en februari, de hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld en
is voor seizoen 2018-2019 € 132,50*
10. Mutaties in de persoonlijke gegevens van het lid worden schriftelijk doorgegeven via het standaard
mutatieformulier. Dit is hetzelfde formulier als genoemd onder punt 2.
11. Soms zullen onze scoutingactiviteiten op foto- of film worden vastgelegd en t.b.v. PR-doeleinden
worden gepubliceerd. Leden kunnen daarbij zichtbaar en herkenbaar zijn. Leden die dit niet willen,
dienen dit schriftelijk aan de vereniging kenbaar te maken.
12. Een uniform blouse dient aangeschaft te worden bij aanvang lidmaatschap of wijziging speltak.
Bijbehorende installatie tekens verzorgt de speltak. Groep shirts en truien zijn geen verplichting.
13. Met de inschrijving verklaren ouders/verzorgers dat leidinggevenden bij uiterste noodzaak medische
handelingen (ziekenhuis opname) in gang mogen zetten wanneer contact met ouders/verzorgers
niet tot stand heeft kunnen komen. Ouders dienen op dat moment z.s.m. op de hoogte gebracht te
worden.
* Voor Roverscouts, +Scouts, leidinggevenden en bestuur gelden afwijkende contributietarieven.
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Secretariaat: I. van Eijk, Volkerakstraat 26, 4301 XS Zierikzee
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