Scoutingvereniging Ugchelse Woudlopers
Hulkestein 45, 7339 AW Ugchelen
E-mail: info@uw2.nl

Inschrijfformulier
Algemene gegevens
Speltak:

Bevers/Welpen/Scouts/Afdeling/Stam (omcirkel wat van toepassing is)

Voornaam:

Initialen:

Achternaam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Geslacht:

Foto’s en filmpjes

Man / Vrouw

Tijdens opkomsten worden regelmatig foto’s en
filmpjes gemaakt. Dit materiaal gebruiken wij voor
promotionele doeleinden, waaronder plaatsing op
onze website. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt
u dit hier aangeven:

Eigen e-mail adres lid:
(indien van toepassing)

Mobiel:
Gegevens ouder(s)/verzorgers(s)

Naam ouder 1/verzorger:

Mobiel:

E-mail adres:
Naam ouder 2/verzorger:

Mobiel:

E-mail adres:

Medische gegevens
Medische gegevens worden bijgehouden in Scouts Online (www.sol.scouting.nl/) zoverre deze van belang zijn voor de
speltakleiding tijdens opkomsten en (zomer)kampen. Na inschrijving wordt er een automatisch gegenereerd mailtje
gestuurd naar de wettelijke vertegenwoordigers van het jeugdlid waarmee zij het formulier kunnen invullen. Voor
meer informatie over het formulier, het invullen en het wijzigen zie het privacy beleid op www.uw2.nl/
In geval van nood, ter beoordeling van een arts,
geef ik hierbij toestemming mijn zoon/dochter te
laten opnemen en behandelen in een ziekenhuis,
zonder mijn voorkennis, wanneer het niet
mogelijk was tijdig contact met mij op te nemen.

Datum

Handtekening ouder/verzorger

Scoutingvereniging Ugchelse Woudlopers
Hulkestein 45, 7339 AW Ugchelen
E-mail: info@uw2.nl

Ondertekening
•
•
•
•
•

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Ik schrijf mijn zoon/dochter in als lid van Scouting Ugchelse Woudlopers en van Scouting Nederland.
Ik heb kennis genomen van, en ga akkoord met, de reglementen en richtlijnen zoals die gelden binnen
Scouting Ugchelse Woudlopers en Scouting Nederland (voor meer informatie zie www.scouting.nl).
Ik heb kennis genomen van, en ga akkoord met het privacy beleid van de Ugchelse Woudlopers (te vinden op
www.uw2.nl/)
Ik geef hierbij toestemming voor het verwerken van de gegevens als gedeeld in dit formulier.

Plaats en datum:
Naam:

Handtekening:

Dit formulier kunt u inleveren bij de eigen leiding. Deze zullen dit formulier voor verdere verwerking doorgeven aan
de ledenadministratie. Eventuele wijzigingen in deze gegevens kunt u doorgeven door een e-mail te sturen naar
info@uw2.nl
Tot slot zouden wij graag weten
hoe u bij onze groep terecht bent
gekomen (open dag, via vriendjes
en/of vriendinnetjes, via internet
etc.)

Scoutingvereniging Ugchelse Woudlopers
Hulkestein 45, 7339 AW Ugchelen
E-mail: info@uw2.nl

Financieel en SEPA-machtiging
Gegevens incassant
Organisatie

Scoutingvereniging Groep II Ugchelse Woudlopers

Vestigingsadres:

Hulkestein 45, 7339 AW Ugchelen

Correspondentieadres:

Vosbergen 35, 7339 LE Ugchelen

Incassant ID bankrelatie

NL06ZZZ081702450000

Kenmerk Machtiging

1124-112402983

Rekeningnummer IBAN

NL59 INGB 0008 3055 53
Gegevens rekeninghouder

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
IBAN rekeningnummer:
De contributie bedraagt € 25,00 per kwartaal voor de speltakken Bevers en Stam.
Voor de speltakken: Welpen, Scouts en de Explorers bedraagt de contributie € 38,00 per kwartaal. Bij de contributie
zijn de kosten van de eerste groepsdas, de insignes voor de installatie en de weekendkampen inbegrepen. Ook de
jaarlijkse Scouting Nederland bijdrage zit bij de contributie in. Zomerkampen zijn niet inbegrepen.
De contributie is als volgt verschuldigd: 1e kwartaal (jan-feb-mrt), 2e kwartaal (apr-mei-jun), 3e kwartaal (jul-augsep), 4e kwartaal (okt-nov-dec). Jaarlijks wordt in de groepsraad besloten of de contributie voor het volgende seizoen
wordt aangepast. Indien dit het geval is wordt u hierover geïnformeerd. Bij opzegging van het lidmaatschap binnen
een kwartaal vindt geen restitutie van contributie plaats.
Verschuldigde bedragen worden aan het begin van ieder kwartaal geïncasseerd. Als u het niet eens bent met een
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Plaats en datum:
Handtekening:

