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Scouting Ooievaarsgroep 

Inschrijfformulier / Mutatieformulier 

 

 
 

Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van Scouting Ooievaarsgroep? Of lijkt het je super om 

leiding te geven aan een enthousiaste groep kinderen? Vul dan je gegevens in op het 

inschrijfformulier. Voordat je besluit lid te worden, kun je altijd eerst 3 keer vrijblijvend komen 

meedoen. Als je besluit lid te worden, vul je dit formulier in. 

 

Jouw gegevens 

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

Scouting. Verderop kun je eventueel aanvullende contactgegevens van je ouder(s)/verzorger(s) 

invullen. 

 

Voornaam*:  Voorletters*:  

    

Tussenvoegsel:  Achternaam*:  

    

Adres*:  Postcode*:  

    

Woonplaats*:  Inschrijven als 
Bever / Welp / Scout / 
Explorer / Stam / Vrijwilliger** 

    

Telefoon:  
Naam 
zorgverzekering 

 

    

Mobiel:  Polisnummer  

    

E-mailadres*:  
Gegevens 
verbergen? 

Ja / Nee** 

    

Geslacht: Man / Vrouw** Geboortedatum*:  

    

Geboorteplaats:  Geboorteland:  

 
*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. 

 

 

 

Zie het vervolg op de volgende pagina… 
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Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)/noodnummer 1 

Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s). Voor vrijwilligers: Geef een 

noodnummer op.  
 

Naam:  Telefoon:  

    

E-mailadres:  
Papa / mama / 
of?: 

 

 

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)/noodnummer 2 

Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s). Voor vrijwilligers: Geef een 

noodnummer op. 
 

Naam:  Telefoon:  

    

E-mailadres:  
Papa / mama / 
of?: 

 

 

Tot slot 

Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder. 

 

 
 

 

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting! 

Wil je dit formulier uitgeprint en ondertekent bij de leiding inleveren? Onze ledenadministratie 

waardeert het zeer als je dit word-document mailt aan: sol.scouting@ooievaarsgroep.nl 

Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie, via: 

sol.scouting@ooievaarsgroep.nl 
 

 

Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Via dit formulier zijn deze gegevens altijd aan te 

passen. Ons privacybeleid vindt u op www.ooievaarsgroep.nl. 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/privac y vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland.  

Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens. 

In sommige situaties is het noodzakelijk dat de leiding van de jeugdleden op de hoogte is van 

bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën 

of medicijngebruik. Scouting Ooievaarsgroep te Heerjansdam mag deze ‘bijzondere 

persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst ouder/verzorger bij lidmaatschapsregistratie op het 

belang van het (mondeling) verstrekken van deze informatie aan het leidingteam van de speltak.  

Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.  

Naam:  Datum:  

    

Handtekening: 
 

  

   

mailto:sol.scouting@ooievaarsgroep.nl
mailto:sol.scouting@ooievaarsgroep.nl
http://www.ooievaarsgroep.nl/
https://sol.scouting.nl/
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Betalingsgegevens 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een doorlopende machtiging aan Scouting 

Ooievaarsgroep, Ganzekant 16a Heerjansdam, om van zijn / haar hierna genoemde bankrekening de 

contributie per kwartaal vooraf af te schrijven. Dit gebeurt in de eerste maand van het nieuwe 

kwartaal. 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. 

 

De contributie bedraagt 37,50 Euro per kwartaal. (exclusief kosten voor kamp, uniform e.d.) 

 

Incassant ID   : NL61ZZZ513516250000 

Machtigingskenmerk  : Lidnummer SN (Niet invullen) 

Type machtiging  : Doorlopend 

 

 

Betaalwijze   : Automatische incasso / Eigen overschrijving* 

 

 

IBAN-nummer*:  

    

BIC code bank  

    

Ten name van:  Handtekening: 

    

Datum   

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Beeldmateriaal 

 

Scouting Ooievaarsgroep maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de 

promotie van Scouting Ooievaarsgroep en als herinnering.  

 

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

activiteiten van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. Beeldmateriaal kan 

gebruikt worden op de website van Scouting Ooievaarsgroep, drukwerk, de facebook pagina, andere 

sociale media en mediakanalen. 

 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Daarom vinden we het belangrijk om uw 

toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.  

 

Met dit formulier vragen wij u toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s waarop uw zoon of 

dochter te zien is. U kunt natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming weer intrekken of op een 

later moment alsnog toestemming geven. 

De eventuele toestemming geldt voor bovenstaand gebruik. 

 

Ik heb: 

☐ geen bezwaar tegen het gebruik van foto's en of video's. 

☐ geen bezwaar, mits niet herkenbaar in beeld gebracht. 

☐ geen bezwaar in onderstaande situaties (vul dit in bij toelichting). 

☐ wel bezwaar tegen het gebruik van foto’s en of video’s. 

 

In onderstaande ruimte voor toelichting kan u eventuele uitzonderingen op uw toestemming aangeven 

of uitleg geven over wat u wel en niet wilt. 

 

Uw eventuele toelichting.* 

  

 

 

 

 

 

Voor regionale en landelijke ledenactiviteiten geldt dat de toestemming die een lid aan de 

groep gegeven heeft, niet van toepassing is. 

 

 

 

Naam:  Datum:  

    

Handtekening: 
 

  

   

 


