AANMELDING

INFORMATIE

Stoevelaargroep Goor

Stoevelaargroep Goor

Roepnaam:
Voorletters:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
E-mail ouders:
E-mail jeugdlid:
Telefoon
Thuis:
Mobiel:
Geslacht:
M / V
Geboortedatum:
Bijzonderheden (Zoals medicijngebruik, allergieën):

Bank/gironummer:
Tenaamstelling:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Toestemming voor het plaatsen van
[ ] Toestemming
foto en videomateriaal zoals
[ ] Geen toestemming
beschreven in de informatie:
De ouder of voogd verplicht zich hierbij tot het betalen van de contributie,
zoals vermeld in de informatie.
Handtekening
ouder of voogd:
In te vullen door speltak leiding:
Speltak:
Bevers / Welpen / Scouts / Explorers / Stam
Datum ingang lidmaatschap:
Paraaf
Datum
Leiding
Ledenadministratie
Penningmeester

Lid worden gaat als volgt:
1. Je neemt contact op met de betreffende speltak of meld je tijdens een
opkomst. Opkomsttijden en contactinformatie vind u op onze
website*.
 Bevers: 5 tot 7 jaar
 Welpen: 7 tot 11 jaar
 Scouts: 11 tot 15 jaar
 Explorers: 15 tot 18 jaar
 Stam: 18 tot 21 jaar
2. Je mag 3 keer gratis komen kijken bij Scouting
3. Hierna dient het bijgaand formulier ingevuld en ingeleverd te worden.
Dit formulier geldt als verplichting voor het betalen van de contributie
en maakt jou officieel lid.
4. De contributie gaat in op de datum van de aanmelding. Deze bedraagt
€36,- per 3 maanden en geschiedt per machtiging. U ontvangt hiervoor
een brief inclusief machtigingskaart. De inning van de contributie vind
plaats in de tweede maand van elk kwartaal.
5. Opzegging geschied per kwartaal en dient uiterlijk 1 maand voor de
start van het nieuwe kwartaal schriftelijk ingediend zijn bij de leiding.
Startdata van de kwartalen zijn: 1 Januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Bij vroegtijdige opzegging vindt geen restitutie van de contributie
plaats.
6. Het afmeldingsformulier is te vinden op onze website* of bij de leiding.
7. We vragen om toestemming om foto- en of videomateriaal van het lid
te gebruiken. We gebruiken deze op social media, Stoevelaargroep
website* en wervende uitingen om leden te werven. Deze
toestemming kan je schriftelijk intrekken. Extra informatie is te vinden
op de website van Scouting Nederland**
* www.stoevelaargroep.nl
** https://www.scouting.nl/ondersteuning/communicatie/beeldmateriaal

