Inschrijfformulier
Persoonsgegevens nieuw lid:
Alles invullen! Niet compleet ingevulde formulieren worden niet
ingeschreven en zijn dus niet verzekerd!

Scouting Zw alaho

Achternaam:…………………………………………………………………...
Voornaam:……………………………………………………………………..
Voorletters:………………………………………… M/V
Geb. datum:……………………………………….
Geb. plaats:……………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………..
Postcode:………………………………………….…………………………...
Woonplaats:……………………………………………………………………
Telefoonnummer:………………………………………………….
Mobiel telefoonnummer :………………………..........
E-mail::…………………..………
Naam ouders cq verzorgers:………………………………………………...
Ziektekostenverzekering:…………………………………………………....
Polisnummer:………………………………………………………………....
Evt. bijzonderheden:………………………………………………………....
Aanmelding voor speltak (aankruisen wat van toepassing is)
□ Bevers (5 – 7 jaar)
□ Welpen (7 – 11 jaar)
□ Scouts (11 – 15 jaar)
□ Rowans (15 – 18 jaar)
□ Leiding (> 18 jaar)
Datum ingang lidmaatschap:
……………………………………………………………………………….….
Ondergetekende verklaart de verschuldigde contributie
□
□

10 Euro per maand eerste kind
8,50 Euro per maand voor elk volgende kind

te betalen op Rabobank rekening nummer: NL29 RABO 0126738084
t.n.v. Scouting Zwalaho o.v.v. Contributie (naam van het kind). Zie ook
toelichting andere zijde.

Secretariaat
Peter Schuller
zwalaho@ziggo.nl
Penningmeester
Bennet van Kriekingen
b.van.kriekingen@gmail.com
Contactpersoon speltakken
Bevers
Sandra Stoop
06-15863049
ma.dalton70@gmail.com
Welpen
Sandra Stoop
06-15863049
ma.dalton70@gmail.com
Scouts
Irene Heijblom
06-22117103
ireneheijblom@hotmail.com
Explorers
Arjan Nijssen
06-25481805
nijssen2@gmail.com

www.zwalaho.nl
www.scouting.nl

Toelichting en voorwaarden
Welkom bij Scouting Zwalaho. Aan de inschrijving bij onze vereniging
zijn een aantal regels verbonden.
Inschrijving bij Scouting Zwalaho kost u éénmalig 7 Euro per kind. Dit
bedrag dient u over te maken op het rekeningnummer van Scouting
Zwalaho. De contributie dient u te betalen per de eerste van elke
maand.
Uw kind zal tevens ingeschreven worden bij Scouting Nederland, de
landelijk overkoepelende organisatie van Scouting. Het Scouting
Magazine wordt daarna automatisch naar uw kind opgestuurd.
Buiten de contributie kunnen er extra kosten worden berekend voor
kampen en bijzondere opkomsten door de speltak waar uw kind lid van
is. Hierover krijgt u tijdig bericht.
Alle leden van Scouting Zwalaho zijn verplicht om zich aan het
huishoudelijk reglement van Scouting Zwalaho te houden. Dit is voor
iedereen op te vragen bij de leiding van Scouting Zwalaho.
Voor eventuele vragen aangaande inschrijving bij scouting Zwalaho
kunt u zich richten tot de contactpersoon van de betreffende speltak.
Opzeggen van het lidmaatschap dient twee maanden van te voren
schriftelijk te gebeuren via het secretariaat of de contactpersoon van de
betreffende speltak.
Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben
ingevuld en gaat akkoord met de voorwaarden voor inschrijving van
scouting Zwalaho.
Naam ondergetekende: …………………………………………………..
Getekend te: ……………………………………………………………….
Op: ………………………………………………………………………….

Handtekening:

Scouting Zw alaho

