Inschrijfformulier jeugdleden
HET I NSCHRIJ FFORMULI ER DI ENT I NGEVU LD TE WORDEN DOOR EEN OU DER/VERZORGER .

Vul hieronder de persoonlijke gegevens van uw kind in. Met deze gegevens schrijven we uw kind in als lid
van Scouting Sint Jorisgroep 5 en Scouting Nederland.

Voornaam:

Voorletter(s):

Achternaam:

Geslacht:

Jongen

Meisje

Straat + huisnr:
Postcode + woonplaats:
Geboortedatum:

School:

Inschrijven bij de volgende leeftijdsgroep:
Bevers (5-7 jaar)
Welpen - ochtend (7-11 jaar)
Welpen - middag (7-11 jaar)
Scouts - ochtend (11-15 jaar)

Scouts - middag (11-15 jaar)
Explorers (15-18 jaar)
Roverscouts (18-21 jaar)

Datum van inschrijving:

Deze gegevens gebruiken we om u te contacten over onze activiteiten.

Naam ouder 1:

Relatie met kind:

Telefoonnr:

Beroep:

E-mail adres:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam ouder 2:
Relatie met kind:
Telefoonnr:
E-mail adres:

Beroep:

4
Via onze website, promotiematerialen en social media kanalen houden we iedereen op de hoogte van de
activiteiten van onze Scoutinggroep. Hiervoor maken we gebruik van o.a. foto’s en video’s.

Ik geef
wel /
geen toestemming voor het gebruik/ plaatsen van foto’s en video’s
waarop mijn kind mogelijk te zien is, zoals beschreven in het informatieboekje.
5
&
Ik wens de contributiebrieven per e-mail te ontvangen

Ja

Nee

Mijn kind is in het bezit van een ooievaarspas:

Ja

Nee

Als ouder/verzorger ben ik geïnteresseerd om:
- Leiding te worden
- Af en toe in te vallen als hulpleiding
- Te helpen met onderhoud van het gebouw/materiaal
- Deel uit te maken van de ouderraad
- Te helpen bij activiteiten zoals Koningsdag, NL Doet e.d.
- Een bestuurlijke functie te vervullen
- Iets anders, namelijk:

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Sint Jorisgroep 5 is mij bekend geworden via:
Wilt u nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder:

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Door ondertekening van dit
formulier verklaart ondergetekende akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van Scouting
Nederland en Scouting Sint Jorisgroep 5. Tevens wordt er akkoord gegeven voor het gebruik van de
persoonsgegevens, conform het privacy beleid. (Zie: www.scouting.nl en www.sintjorisgroep5.nl).

Datum:

Handtekening:

Naam:
De 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 Wet bescherming
persoonsgegevens van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland.

