Geachte ouders / verzorgers,
Hierbij ontvangt u van ons het inschrijfformulier waarmee u uw zoon of dochter inschrijft bij
onze scouting Verbraak-Margrietgroep en tevens bij Scouting Nederland.
Uw zoon of dochter kan gedurende drie opkomsten vrijblijvend kennis maken met de geboden
activiteiten. Na drie opkomsten zal worden afgestemd of hij/zij zich thuis voelt binnen de groep.
Meestal levert dit weinig problemen op en wordt vervolgens in overleg met u besloten tot een
definitief lidmaatschap. Ingaande de daarop volgende opkomst bent u contributie verschuldigd.
Deze bedraagt €12,25 per maand. Voor de stam bedraagt dit €8,82 per maand.
De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.
Het inschrijfgeld bedraagt €25,00, , dit is inclusief een T-shirt of poloshirt, een das en badges van
onze scouting groep en regio.
Na verwerking van het inschrijfformulier ontvangt u de machtiging voor automatische incasso,
deze moet ondertekend en geretourneerd worden aan de leiding van de speltak van uw kind.
Een grotere maat van het T-shirt of poloshirt kan later aangeschaft worden indien gewenst.
Wij willen u vriendelijk verzoeken het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Met
deze informatie stelt u ons in de gelegenheid om uw kind zo goed en veilig mogelijk te
begeleiden. Uiteraard zal de informatie op dit formulier vertrouwelijk behandeld worden.
Na ontvangst van de ingevulde formulieren wordt uw zoon/dochter door ons aangemeld bij
Scouting Nederland. Zij zullen u de lidmaatschapsgegevens toesturen.
Met het lidmaatschapsnummer kunt u inloggen op www.scouting.nl bij Scouts Online. Hier kunt
u zelf uw contactgegevens aanpassen.
Via dit systeem kunt u ook inschrijven voor sommige evenementen.
Leden ontvangen het Scouting Magazine, het ledenblad van Scouting Nederland. Tevens is uw
kind via Scouting Nederland verzekerd voor ongevallen gedurende de scouting opkomsten.
Regelmatig zult u van de speltak waar uw kind bij zit, mail ontvangen over de opkomsten,
kampen en andere aanvullende informatie.
Het opnemen van een nieuw lid in de speltak gebeurt tijdens de install atie. Uw kind heeft dan
een scoutfit nodig die u kunt kopen via www.scoutshop.nl, u vindt daar ook de insignes die u
nodig hebt, deze mogen pas na de installatie op de blouse. Meer informatie kunt u krijgen via de
leiding. Wanneer uw kind te oud wordt voor de speltak dan zal hij of zij “overvliegen” naar de
volgende speltak. Daar zal u dan te zijner tijd meer informatie over ontvangen.
Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn ge weest.
Zijn er nog onbeantwoorde vragen dan kunt u die voorleggen aan de leiding. Wij hopen uw kind
binnenkort te zien bij de opkomst en zullen er alles aan doen om u w kind een plezierige en
leerzame tijd te bieden binnen onze groep.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur en de leiding van Scouting Verbraak-Margrietgroep
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Aanmeldingsformulier scouting Verbraak Margriet Groep
in te vullen door de ledenadministratie
datum binnenkomst…………………………….
lid nummer…………………………………………..
Persoonsgegevens
Achternaam + voorletters

Roepnaam

Geboortedatum
M/V
Schrijft zich in voor speltak (bevers/welpen/scouts/explorers /stam):
Hoofdadres
Naam/namen ouder(s)/verzorger(s)
Straat+huisnr
Postcode
Telefoon

______
____________
Woonplaats
Mobiel

Email adres lid (indien van toepassing)
Email adres ouder(s)/verzorger(s) (voor alle communicatie)
Gegevens verbergen?

O Ja

O Nee *

* Doorhalen wat niet van toepassing is; wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor iedereen die de
ledenlijst van de Scoutinggroep mag gebruiken. Alleen personen binnen de groep die de gegevens functioneel nodig hebben
(zoals de penningmeester, het leidingteam en de ledenadministrat ie) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke
gegevens.

Betalingsgegevens
U ontvangt van ons nog een, met onderstaande gegevens ingevulde, machtiging voor
automatische incasso ter ondertekening.
IBAN nummer
Ten name van
Belangrijke gegevens
Heeft het hierboven genoemde lid allergieën, medicijnen of iets anders waar de leiding absoluut
van op de hoogte moet zijn tijdens de opkomst?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Voor elk kamp krijgt u van ons te zijner tijd nog een apart gezondheidsformulier.

WhatsApp groep
Voor eventuele last-minute wijzigingen in de opkomsten maken wij gebruik van een WhatsApp
groep. Geeft u toestemming om hiervoor uitgenodigd te worden? O Ja
O Nee
N.B. deze WhatsApp groep heeft alleen een informatieve functie. De beheerder van de groep zal
hier op toezien.
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Beeldmateriaal
Geeft u toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal waar uw kind herkenbaar op staat op
diverse media (onze internetsite www.verbraakmargrietgroep.nl, ons groepsblad de Wing, het
groepsgebonden katern van Scouting Magazine, website/social media Scouting Nederland
(bijvoorbeeld bij regionale of landelijke activiteiten) , social media (Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube), in een lokale en landelijke pers)**:
O Ja

O Nee

** Beeldmateriaal wordt tevens opgeslagen in een digitale opslag voor deze doeleinden.

Toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal is altijd weer in te trekken.
Aanvullende gegevens ouders
Heeft u behoefte aan een huisbezoek?
Heeft u eerder ervaringen met scouting?
Indien ja, welke?
Mogen wij u om hulp vragen voor hand- en spandiensten?

O Ja
O Ja

O Nee
O Nee

O Ja

O Nee

Overige opmerkingen (mag ook op achterzijde formulier)

De rechten en plichten die bovengenoemd lid volgens het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland heeft ten aanzien van
het lidmaatschap, kunt u vinden op https://www.scouting.nl/ondersteuning/kennisnetwerk/juridische -zaken/huishoudelijkreglement (vanaf paragraaf 5.1).

Voorletter & achternaam ouder/verzorger

Voorletter & achternaam ouder/verzorger

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

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 privacywetge ving
(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.
De Verbraak Margriet Groep heeft tevens een eigen privacy beleid, deze is terug te vinden op
https://www.verbraakmargrietgroep.nl/ en op te vragen via het secretariaat op secretarisgroepsraad@verbraakmargrietgroep.nl
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