Geachte ouders/verzorgers,

Voor een goede afhandeling van de ledenadministratie ontvang u hierbij een inschrijfformulier om uw kind
in te schrijven bij Scouting Volkel.
De persoonsgegevens worden gebruikt voor het inschrijven van uw kind als lid.
Alle vermelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Aanvullende privacy-informatie vindt u op het
inschrijfformulier.
Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen en afgeven bij de leiding van de speltak van uw kind.
De contributie voor het scoutingjaar 2018-2019 (wekelijkse opkomsten en zomerkamp) is afhankelijk van
de speleenheid en wordt geïnd via automatische incasso. :
Bevers
(5 - 7 jaar)
: € 108,00
Te innen in 3 termijnen van € 36,00
Welpen
(7 - 11 jaar) : € 141,00
Te innen in 3 termijnen van € 47,00
Verkenners/Gidsen (11 - 15 jaar) : € 174,00
Te innen in 3 termijnen van € 58,00
Explorers
(15 - 18 jaar) : € 207,00
Te innen in 3 termijnen van € 69,00
Op het inschrijfformulier vragen wij u uw bankrekeningnummer en tenaamstelling in te vullen. Deze
gebruiken wij om nadat uw kind als lid is ingeschreven het machtigingsformulier voor de automatische
incasso op te kunnen stellen en ter ondertekening naar u toe te sturen.
Wanneer u het lidmaatschap bij Scouting Volkel wilt beëindigen, dit schriftelijk of telefonisch doorgeven aan
de leiding van de speltak en aan de secretaris: Henrie van der Locht
Beekvloed 26
5408 NG Volkel
secretaris@scoutingvolkel.nl
Tel.: 06-16270183
U kunt de gegevens welke worden geregistreerd bij de ledenadministratie zelf inzien en eventueel
aanpassen via http://sol.scouting.nl , kies voor 'Log in'. Nadat u bent ingelogd kiest u in het menu onder
'Mijn Scouting' voor 'Mijn basisgegevens'.

Met vriendelijke groeten,

Scouting Volkel
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tel +31 (0)6 1627 0183 ● e-mail info@scoutingvolkel.nl ● web www.scoutingvolkel.nl
Vereniging Scouting Volkel ● KvK 17223595
formulierversie 201809

Inschrijfformulier jeugdlid bij Scouting Volkel
Voor speltak (aanvinken wat van toepassing is) :
 Bevers (5 - 7 jaar)

 Verkenners/Gidsen (11 - 15 jaar)

 Welpen (7 -11 jaar)

 Explorers (15 - 18 jaar)

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.
1

1

Voornaam * :

Voorletters * :

Tussenvoegsel:

Achternaam * :

1

1

1

Adres * :

Postcode * :
1

Woonplaats* :

Land:

Telefoon:

Mobiel:
1

E-mailadres * :
Geslacht:

Man / Vrouw *

Gegevens verbergen?

Ja / Nee *

2

1

Geboortedatum * :

3

1

* Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen.
2
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
3
* 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 (bestuursleden en
leidingteam van de groep waar uw zoon/dochter ingeschreven staat) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens.

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

Telefoon:
4

E-mailadres * :

Toestemming Whats app groep:

5

Ja /nee *

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
Naam:

Telefoon:
4

E-mailadres * :
4

*

5

*

Toestemming Whatsapp groep:

5

Ja /nee *

Het emailadres wordt gebruikt om belangrijke informatie te communiceren met betrekking tot de groepsopkomst, het kamp of
scoutingactiviteiten van Scouting Volkel.
Doorhalen wat niet van toepassing is. Het telefoonnummer van ouders/verzorgers kan worden opgenomen in een Whatsapp-groep
om informatie over o.a. de opkomsten door de kaderleden van de speltak waar uw zoon/dochter bij actief is te delen. Niet alle
informatie die in de appgroep wordt gedeeld wordt ook via email verspreid. Indien u niet wenst aan een Whatsapp groep toegevoegd
te worden kunt u dit aangeven. Na toevoeging kunt u zichzelf uiteraard te allen tijde verwijderen uit de app.
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blad 1 van 2

Betalingsgegevens
Om je persoonlijke incassomachtiging voor de contributie in orde te maken, hebben we je rekeningnummer
nodig.
1

IBAN-nummer* :

Ten name van:

Handtekening:

Datum:

Beeldmateriaal
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van
onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. Scouting Volkel heeft als beleid voor het
plaatsen van foto’s dat er altijd groepen kinderen op de foto staan en dat er geen aanstootgevende foto’s
worden geplaatst. Een foto na plaatsing laten verwijderen kan altijd door contact op te nemen met de leiding
van de speltak waar uw zoon/dochter bij actief is.
Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben.

Tot slot
Naast dit inschrijfformulier, dat slechts eenmalig ingediend hoeft te worden ontvangt u elk jaar van ons een
gezondheidsformulier ten behoeve van activiteiten met een overnachting. Hierop dient u medische gegevens
aan te geven, die we dus niet middels het inschrijfformulier vragen. Heeft u belangrijke informatie, die voor de
opkomsten van belang is (o.a. medische aandoeningen, medicijngebruik), dan kunt u deze hieronder kwijt en
dient u deze met het leidingteam van de betreffende speltak te delen.
Aanvullende informatie:

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting!
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie,
Henrie van der Locht, secretaris@scoutingvolkel.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.
Na het verwerken van de inschrijfgegevens wordt het inschrijfformulier vernietigd en zijn de gegevens enkel via Scouts Online
beschikbaar. In het gebouw van Scouting Volkel is een ledenlijst op papier op een afgesloten plek voor de kaderleden van de speltak
waar uw zoon/dochter bij actief is beschikbaar. Op deze lijst staan enkel voor de groepsopkomsten noodzakelijke gegevens (o.a. adres,
geboortedatum en telefoonnummer ouders).
Het is mogelijk dat gedurende het draaijaar in het gebouw een verjaardagskalender aanwezig is. Hierop staan enkel voornaam en
geboortedatum aangegeven.
Een onbeschreven versie van dit inschrijfformulier met de privacybepalingen is te vinden op de website van Scouting Volkel,
www.scoutingvolkel.nl. Hier vindt u ook contactgegevens van de gegevensbeheerder van Scouting Volkel.
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