Scouting Welverro
Langeraar
Groepsvereniging

AANMELDINGSFORMULIER
(Inleveren bij het stafteam van de desbetreffende speltak)

Ondergetekende:

Naam ouder/ verzorger 1:
Telefoonnummers:
e-mail:
Naam ouder/ verzorger 2:
Telefoonnummers:
e-mail:

Meldt hierbij tot wederopzegging aan als lid van de Scoutinggroep Welverro te Langeraar en bij de
landelijke vereniging Scouting Nederland:
O Zoon *

Voorletters & Achternaam:

O Dochter *

Roepnaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode & Woonplaats:
Zwemdiploma *:

OA

OB

OC

Huisarts:
Ziektekostenverzekeraar:
Relatienummer:
Dieet, allergie,
medicijngebruik, etc:

Datum:
Handtekening:

Lidmaatschap
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het lidmaatschapsreglement (zie
www.welverro.nl/lidworden) en gaat ermee akkoord dat de verschuldigde contributie van € 55,00 per
halfjaar geïncasseerd zal worden per 1 september en per 1 maart door middel van:
O factuur* (voor deze betalingswijze € 2,50 extra in rekening).
O automatische incasso * (Vul ook de machtiging op de volgende pagina in).
*)

Aankruisen wat van toepassing is.
Ga verder naar pagina 2

Scouting Welverro ● Van Wassenaerstraat 100 ● Langeraar (Gemeente Nieuwkoop)
postadres Van Zeggelenplein 170 ● 2032 KG Haarlem
telefoon gebouw +31 (0)172 604635 telefoon secretariaat +31 (0)6 10503848 e-mail secretariaat@welverro.nl
web www.welverro.nl organisatienummer 2386
kvk 51794489 bank 12.70.29.737 (contributie)
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Machtiging tot Automatische Incasso
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Scoutinggroep Welverro te
Langeraar om van zijn/ haar ondergenoemde IBANrekening bedragen af te schrijven wegens
halfjaarlijkse contributiebetalingen.
Vergeet niet de BIC-code in te vullen (zie: www.ibanbicservice.nl).
Ondergetekende
Naam:
Adres:
Postcode & Woonplaats:
Datum:

Handtekening:
IBANrekeningnummer:
(18 cijfers/ letters)

BIC-code:
(8 of 11 cijfers/ letters)



Privacyverklaring

Hierbij geef ik toestemming om foto’s van mijn kind te gebruiken voor:
O

Alle media (Facebook, website en nieuwsbrief)

O

Alleen nieuwsbrief

O

Geen van bovenstaande

O

Anders:

*)

Aankruisen wat van toepassing is.

Speltakinformatie
In te vullen door de Teamleider van de desbetreffende Speltak:
Is ingedeeld bij Speltak:
De eerste deelname vond plaats op:
Naam staflid:
Handtekening staflid:

Ga verder naar pagina 3
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Taakinventarisatie ouders
Graag willen wij u vragen, om als ouder/ verzorger, een bijdrage te leveren aan het draaiend houden van de
vereniging. Wilt u hier onder aangeven welke taak u op zich zou willen nemen?

Anders

O

O

O

O

O

O

O

Naam ouder 2:

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Paascomité

Bestuursfunctie

O

WAC comité

O

Onderhoud gebouw

O

Schoonmaak

Ouderafgevaardigde

Hulp bij weekend/ kamp

Vervoer voor de groep

Naam ouder 1:

Anders:

Kennisname
O Ik heb kennis genomen van het privacystatement (zie: www.welverro.nl/privacy-reglement/).*
O Ik heb kennis genomen van de omgangsregels (zie: www.welverro.nl/omgangsregels/).*
O Ik heb kennis genomen van het meldprotocol (zie: www.welverro.nl/meldprotocol/).*
*)

Alle opties aankruisen, ten teken van kennisname

Meer informatie hierover is te vinden op www.welverro.nl/in-veilige-handen/
Naam:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Informatieverwerking
De door u verstrekte gegevens zullen alleen ten behoeve van ledenadministratie gebruikt worden. De Staf &
Bestuur hebben inzage in de gegevens. Indien het lid uitgeschreven wordt zal dit formulier vernietigd worden.
De verstrekte gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden vertrekt.

Vragen? Opmerkingen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie:
Suzanne Pieterse, Keizershof 17 – 2402 DA ALPHEN AAN DEN RIJN – 06 18611202 – leden@welverro.nl

Voor algemene informatie kijkt u op www.welverro.nl of www.facebook.com/scouting.welverro.

Tot slot
Wij wensen uw kind veel plezier bij Scouting Welverro in Langeraar. Graag zien we u allen bij de
activiteiten van onze vereniging.
Alles ingevuld? Dan graag het formulier zo spoedig mogelijk inleveren bij het Stafteam van de desbetreffende speltak.
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