
  
 

 

Inschrijfformulier Scouting Naaldwijk 
Laurentius en Miriamgroep 
 
Speleenheid (in te vullen door de leiding):  

 
Gegevens nieuw lid: 
Met onderstaande gegevens wordt het nieuwe lid van Scouting Naaldwijk ingeschreven.  
 
    

Voornaam*:  Voorletters*:  
    
Tussenvoegsel:  Achternaam*:  
    
Straat*:  Huisnummer*:  
    
Postcode*:  Woonplaats*:  
    
Telefoon:    
    
Mobiel:  Persoonlijke gegevens verbergen?      Ja / Nee** 
    
E-mailadres*:  
    
Geslacht*: Man / Vrouw Geboortedatum*:  

 
Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1 
Indien het lid minderjarig is, vul dan hieronder de contactgegevens in van de ouder(s)/verzorger(s): 
 

Naam:  Telefoon:  
    
E-mailadres:  

 
Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2 
Indien het lid minderjarig is, vul dan hieronder de contactgegevens in van de ouder(s)/verzorger(s): 
 

Naam:  Telefoon:  
    
E-mailadres:  
 
* Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen    
** Wanneer de persoonlijke 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 ledenadministratie) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens 



 
 
 
Betalingsgegevens 
Na invulling van onderstaande gegevens en het plaatsen van uw handtekening geeft u Scouting 
Naaldwijk toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen t.b.v. de betaling van de 
contributie en het kampgeld. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de penningmeester van Stichting Scouting Naaldwijk: 
Frank Barendse, penningmeester@scoutingnaaldwijk.nl. 
 

IBAN-nummer: N L                 

    
Ten name van:   
   
Datum:   
   
Handtekening: 

 

 

  

  

 
 
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. 
 
Bent u akkoord met het plaatsen van foto’s en video’s waarop het nieuwe lid mogelijk te zien is? 
 
Maak uw keuze*: Ja / Nee 
 
 
Algemene Voorwaarden 
 
Bij inlevering van dit inschrijfformulier verklaart het lid, of – indien minderjarig – diens ouders,  
zich akkoord met de bijgesloten Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te 
vinden op onze website (http://www.scoutingnaaldwijk.nl/lid-worden-en-contributie). 
 
 
Tot slot 
 
Zou u dit formulier willen afgeven bij de leiding? Alvast bedankt. 
 
Voor vragen of opmerkingen over deze inschrijving kunt u terecht bij de ledenadministratie: 
 
Ronald van Heijningen, 
ledenadministratie@scoutingnaaldwijk.nl 
 
Deze 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 vindt u het Privacy Statement van Scouting Nederland. Via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) 
heeft u altijd toegang tot uw eigen gegevens. 
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Algemene voorwaarden voor lidmaatschap Scouting Naaldwijk 
Laurentius- en Miriamgroep 

 
 
Voor het lidmaatschap van Scouting Naaldwijk, Laurentius-  en Miriamgroep, gelden de 
volgende algemene voorwaarden: 
 
1. Voordat tot inschrijving wordt overgegaan, kan ieder aankomend lid enkele 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.scoutingnaaldwijk.nl/lid-
worden. 

 
3. Met de inschrijving verklaren ouders/verzorgers zich bekend met deze algemene 

voorwaarden. 
 

4. Ieder lid van Scouting Naaldwijk is via dit lidmaatschap tevens lid van Scouting 
Nederland. Alle rechten en plichten die aan dit lidmaatschap zijn verbonden, staan in het 
huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Deze is te vinden op: 
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/huishoudelijk-
reglement-scouting-nederland/2428-huishoudelijk-reglement-scouting-nederland-1  

 
5. Het lidmaatschap kan ingaan op ieder moment van het seizoen. Het seizoen loopt van 

augustus tot en met juli. 
 
6. Contributie is verschuldigd vanaf de eerste kwartaalovergang na inschrijving. Bij 

uitschrijving is contributie verschuldigd tot de eerstvolgende kwartaalovergang. 
 
7. Betaling van de contributie geschiedt d.m.v. automatische incasso. De incasso vindt 

plaats in oktober, januari, april en juli, steeds ¼ van de jaarcontributie. Voor leden die op 
kamp gaan, wordt het kampgeld  in juni of juli geïncasseerd. De hoogte van de 
contributie en het kampgeld worden bekend gemaakt op de website: 
www.scoutingnaaldwijk.nl/lid-worden. 

 
8. Door het invullen van de betalingsgegevens wordt akkoord gegeven voor automatische 

incasso van de contributie en het kampgeld. De betalingsgegevens zijn onderdeel van 
het inschrijfformulier. 

 
9. Mutaties in de persoonlijke gegevens van het lid en opzeggingen moeten schriftelijk 

worden doorgegeven aan de leiding van het lid of aan de ledenadministratie 
(ledenadministratie@scoutingnaaldwijk.nl) 

 
 
Vastgesteld op: augustus 2005 
Bijgewerkt op: april 2018 
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