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Christiaan de Wet 

Inschrijfformulier 

 

 
 

 

Jouw gegevens 
Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je in als lid van 

Scouting Christiaan de Wet. Op de volgende pagina kun je aanvullende contactgegevens van je 

ouder(s)/verzorger(s) invullen. 

 

Voornaam*:  Voorletters*:  

    

Tussenvoegsel:  Achternaam*:  

    

Adres*:  Postcode*:  

    

Woonplaats*:  Land:  

    

Telefoon*:    

    

Mobiel:  
Gegevens 
verbergen? 

Ja / Nee** 

    

E-mailadres*:                                                                            

    

Geslacht: Man / Vrouw** Geboortedatum*:  

 

 

  Zorgverzekeraar*:  

 

 

  Polisnummer*:      

 

 
*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen    

** 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 ledenadministratie) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke 

gegevens. 
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Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s). 

 

Contactgegevens ouder/verzorger 1 

 

Naam*:  Telefoon*:  

    

E-mailadres*:    

 

Contactgegevens ouder/verzorger 2 

 

Naam*:  Telefoon*:  

    

E-mailadres:    

 

Woont één van de ouders/verzorgers op een ander adres, graag hieronder het adres van 

ouder/verzorger 2 invullen: 

 
 
 
 

 

 

Contributie & Betalingsgegevens 
De contributie bedraagt €11,- per maand, dit ben je na 4 opkomsten bij een speltak verschuldigd.  

 

Wij incasseren de contributie maandelijks rond de 25e van de maand per automatische incasso. Om je 

persoonlijke incassomachtiging voor de contributie in orde te maken, hebben we onderstaande 

gegevens nodig**: 

 

 
IBAN-nummer*: 

 
 

                 

  
 
Ten name van*: 

 
 

  
Datum*:   

 

  

Handtekening*:   
 
 
 
 
 

 

*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen    

**Met het invullen van je bankgegevens geef je Scouting Christiaan de Wet toestemming om maandelijks de verschuldigde 

contributie te incasseren van je bankrekening. De automatische incasso stopt automatisch na je uitschrijving. 

Vergeet bij het eventueel later wijzigen van je bankrekening niet om dit ook aan te passen in SOL en de wijziging door te geven 

aan de gegevensbeheerder; voor een nieuwe rekening ontvang je een nieuw machtigingsformulier van ons. 
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Beeldmateriaal 

Via onze website en social mediakanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten 

van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. Hiervoor krijgen we graag jouw 

toestemming! Kijk voor meer informatie op onze website scoutingouderkerk.nl 

 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waarvan jeugdleden 

schade kunnen ondervinden.  

 

Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben*: 

 

Ja / Nee** 

 

 

Inschrijven voor de speltak*: 

○Bevers   ○Welpen-Shantihorde   ○Welpen-Mowglihorde 

○Welpen-Simbahorde  ○Scouts-Padvindsters   ○Scouts-Verkenners 

○Explorers   ○Stam     ○Geerestam  

 

Tot slot 

Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder. 

 

 
 

 
*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen    

** Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Vrijwilligers, jij helpt ons toch ook? 
Een grote groep leiding en bestuursleden zorgt ervoor dat er elke week weer een uitdagende opkomst 

gehouden kan worden. Deze groep heeft hiervoor veel hulp nodig, en daarvoor vragen we jou als 

ouder/verzorger! 

 

Oud Papier 

Om de contributie laag te houden wordt er oud papier opgehaald. Wanneer je hiermee helpt zal je 

ongeveer 2 tot 3 keer per jaar ingedeeld worden, dit zal ruim van tevoren bekend worden gemaakt 

door middel van een planning die elk half jaar wordt rondgestuurd. Het oud papier ophalen zal 

ongeveer 2 uur per keer in beslag nemen. 

 

Schoonmaak 

Ook wordt wekelijks het clubhuis schoongemaakt, iets wat hard nodig is na een weekend waarin zo’n 

200 jeugdleden en leiding weer een leuke opkomst hebben gedraaid. Het schoonmaken gebeurt in 

principe op maandagavond en neemt vaak zo’n anderhalf uur in beslag. Hiervoor zal je ongeveer 4 

keer per jaar ingedeeld worden, dit zal ruim van tevoren bekend worden gemaakt door middel van een 

planning die wordt rondgestuurd. 

 

Klusdag/Grote schoonmaak 

Verder wordt er 2 keer per jaar een klusdag georganiseerd, hiervoor versturen we vooraf een mail 

waarbij we om hulp zullen vragen. Hetzelfde geldt voor een grote schoonmaak van het gehele 

clubhuis, welke ook 2 keer per jaar plaatsvindt. 

 

Zonder de hierboven genoemde hulp is het voor ons niet mogelijk om tijd en/of geld over te houden 

voor het organiseren van allerlei activiteiten waarmee we het scoutingspel nog leuker kunnen maken! 

We vragen je om hieronder een keuze te maken*. 

○Schoonmaken; 

○Oud papier ophalen; 

○Bereikbaar voor klussen 

○Anders, namelijk:  

 

○Al ingedeeld op de lijst(en); Oud papier/Schoonmaak** 

 

Zou je meer voor ons willen betekenen, dan ben je van harte welkom! Vraag bij de leiding of er nog 

ergens hulp nodig is, of stuur een mailtje naar gegevensbeheerder@scoutingouderkerk.nl.  

 
*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen    

** Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

  

 
 

mailto:gegevensbeheerder@scoutingouderkerk.nl
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Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting! 

Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij onze ledenadministratie: 

Gegevensbeheerder@scoutingouderkerk.nl  

 

Let op: Na inschrijving ben je zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van je gegevens, dit kan 

je zelf doen door een account aan te maken via www.sol.scouting.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. 

 

 

Naam 

ouder/verzorger*:    

 

  

 

Datum*:  

  

 

 

 

 

Handtekening*: 

 

   

    

 

 

In te vullen door speltakleiding 

 

Datum ontvangst:
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