
 
 

Vrienden van Scouting Naaldwijk 

Van der Hoevenstraat 17a 
2671EG Naaldwijk 

Email: vrienden@scoutingnaaldwijk.nl 
Banknummer: NL60RABO 0142 2860 44 

 
 

 

Vrienden van Scouting Naaldwijk 

Scouting Naaldwijk is een bloeiende vereniging die al ruim honderd jaar bestaat. Met bijna 100 
vrijwilligers zorgen wij iedere week voor een programma dat aansluit bij de leeftijd van hun jeugdleden.  
Veel mensen dragen Scouting Naaldwijk een warm hart toe. Deze mensen vormen de vrienden van 
Scouting Naaldwijk. 
 
De vrienden van Scouting Naaldwijk dragen financieel een steentje bij zodat de vereniging leuke 
dingen voor de jeugd kan blijven doen. Zij houden op deze manier binding met de vereniging. 
 
 

Wie kunnen er lid worden? 

Vrijwilligers, oud-leden, ouders en iedereen die Scouting Naaldwijk een warm hart toedraagt. 
 
 

Wat kost het lidmaatschap? 

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 100,- per jaar. 
 
 

Wat krijgt u? 

 Heel veel waardering uit de vereniging. 

 Jaarlijks een gezellige middag/avond.  

 Tweemaal per jaar een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van de vereniging. 

 Vermelding van uw naam op onze website. Uiteraard mag u ook anoniem lid worden. 
 
 

Hoe kunt u lid worden? 

Door de achterkant van dit formulier in te vullen en te mailen naar vrienden@scoutingnaaldwijk.nl of 
het formulier in te leveren bij een van de leiding van Scouting Naaldwijk. 
 
U kunt zich ook via de website van scouting Naaldwijk aanmelden.  
Ga hiervoor naar: www.scoutingnaaldwijk.nl  
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Ja, ik wil lid worden van Vrienden van Scouting Naaldwijk 
 
 
Hieronder vul ik mijn persoonlijke gegevens in:  Gelieve alle velden in te vullen. 
    
 
 

Voornaam   
 

 
  Achternaam   

 

   Mobiele telefoon   
 

   E-mailadres     
 
 
 
 
 
Betalingsgegevens 

Na invulling van onderstaande gegevens en het plaatsen van uw handtekening geeft u Stichting 

Scouting Naaldwijk toestemming om incasso-opdrachten te sturen.  

 

 
IBAN-nummer:  
 

 
 

 

Ik geef toestemming om mij e-mails/nieuwsbrief toe te sturen. 
Wij zullen de gegevens niet aan derden verstrekken. 

 
Ik ben akkoord met vermelding van mijn naam op de website.  
 

 

 

 

 

 

 

Opzegging van het lidmaatschap dient per mail te geschieden aan vrienden@scoutingnaaldwijk.nl 

IBAN-nummer: N L

Ten name van:

Datum: - -

Handtekening:

N L                 
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