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Speltak en contributie 
 

Bevers Tijger Welpen Jaguar Welpen  Junior Scouts Scouts 
❑ € 13,00 p/m ❑ € 18,00 p/m ❑ € 18,00 p/m ❑ € 18,50 p/m ❑ € 19,50 p/m 

     
Explorers Wolpherenstam Hugo de Groot Stam Torenvalken Leiding/Bestuur 

❑ € 21,50 p/m ❑ € 20,50 p/m ❑ € 9,00 p/m 
 

❑ € 75,00 p/j ❑ € 45,00 p/j 

 
Datum van inschrijven / overvliegen / mutatie: 01- -20   (in te vullen door leiding) 

 
Eerder lidmaatschap Scouting Nederland 
Is het lid (uw zoon of dochter) eerder lid geweest van een andere Scoutinggroep? 
❑ Ja     ❑ Nee                        Zo ja, lidnummer Scouting Nederland:          

 

Gegevens van het lid 
Roepnaam  Achternaam  Tussenvoegsel 

       
 
Voorletters Geboortedatum Geslacht 

.     ❑ Man     ❑ Vrouw 

 
Adres   Woonplaats  Postcode 

       
 
Telefoonnummer  Mobiel nummer 

     
 
E-mail 

     
 
Gegevens verbergen? 1 

❑ Ja     ❑ Nee 

 

Toestemming plaatsen beeldmateriaal 2 
→ Wanneer het lid jonger is dan 16 jaar 
❑ Als ouder/voogd geef ik wel toestemming voor het plaatsen van foto's en video's waarop mijn kind mogelijk te 
zien is op social media en de website van Scouting A.P.V. Gorinchem. 
❑ Als ouder/voogd geef ik geen toestemming voor gebruik van beeldmateriaal van mijn kind op social media of 
de website van Scouting A.P.V. Gorinchem. 
 
→ Wanneer het lid 16 jaar of ouder is 
❑ Ik geef wel toestemming voor het plaatsen van foto's en video's waarop ik mogelijk te zien ben op social media 
en de website van Scouting A.P.V. Gorinchem. 
❑ Ik geef geen toestemming voor gebruik van beeldmateriaal op social media of de website van Scouting A.P.V. 
Gorinchem. 

 
1 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. 
 
2 Graag één optie aanvinken 
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Contactgegevens ouders/verzorgers 3 
 
Naam Naam 

    
 
Telefoonnummer  Telefoonnummer 

     
 
E-mail E-mail 

    
 

Machtiging doorlopende incasso-opdrachten 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vereniging Scouting A.P.V. te Gorinchem (KvK 
30236350) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
aan Vereniging Scouting A.P.V. te Gorinchem. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken (storneren). Neem hiervoor binnen 8 weken (56 dagen) na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden. De incassant-ID van Scouting A.P.V. is NL73ZZZ302363500000. De reden van 
betaling is contributie. De contributie zal omstreeks de tiende dag van iedere maand geïncasseerd worden. 

 
Rekeningnummer IBAN 

NL                 
 
 
Op naam van 

                                                     
  
Dit formulier dient ondertekend te worden door het lid wanneer deze meerderjarig is, of door een wettelijk 
vertegenwoordiger bij een minderjarig lid. 
 
Door ondertekening en indienen van dit formulier bij Scouting A.P.V. Gorinchem, start het lidmaatschap van 
Scouting A.P.V Gorinchem en van Scouting Nederland.  
 
Tevens geeft men aan op de hoogte te zijn van de inhoud van het huishoudelijk reglement van Scouting 
Nederland en de rechten en plichten die daaruit voorvloeien.  
Deze is te vinden op https://scouting.nl  
 
Tevens geeft men aan op de hoogte te zijn van de inhoud van het huishoudelijk reglement van Scouting A.P.V. 
Gorinchem. Deze is te vinden op https://scoutingapv.nl  

 

Datum van ondertekening 
 

  -   -20   

 
Handtekening van ouders/verzorgers/lid  

      
 

Dit formulier graag inleveren bij de speltakleiding 
 

Bijzonderheden 4 
Wanneer de zorg voor u kind bijzonderheden met zich meebrengt, dit graag doorgeven aan 
de leiding van de speltak waarvan uw kind lid wordt. 

 
3 Alleen in te vullen als het lid minderjarig is. Minimaal de gegevens van één ouder of verzorger invullen. 
4 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 https://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. 

 

https://scouting.nl/
https://scoutingapv.nl/
https://scouting.nl/privacy
https://sol.scouting.nl/

