Vereniging








Het lidmaatschap bedraagt € 192,00 per jaar (€ 16,00 per maand).
Betalen van de lidmaatschapskosten kan per kwartaal of per maand.
Om de kosten voor u en Scouting Niftarlake zo laag mogelijk te houden, verzoeken wij
u onderstaande machtiging in te vullen en met dit formulier aan de speltakleiding te overhandigen.
Naast dit formulier dient u ook een Gezondheidsformulier ingevuld en ondertekend te overhandigen.
Bent u het niet eens met een afschrijving, dan kunt u binnen 30 dagen uw bank opdracht geven het
betreffende bedrag op uw rekening terug te storten.
Kampen en enkele andere activiteiten betaalt u doorgaans rechtstreeks aan de kas van de speltak of via de
webshop van de vereniging. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden, met een opzegtermijn van
één volledige kalendermaand, na het moment van opzeggen (huidige maand + 1).
Voor vragen, opmerkingen over betalingen en opzegging van het lidmaatschap kunt u contact opnemen
met de penningmeester (contributie@scoutingniftarlake.nl) of met de speltakleiding.

Door het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier neemt u als ouder kennis van het feit dat er tijdens de
activiteiten beeldmateriaal van uw kind gemaakt kan worden. U gaat er mee akkoord dat dit beeldmateriaal op
websites of in publicaties gebruikt kan worden binnen het kader en de doelstellingen van de vereniging.

Roepnaam scout ........................................

Achternaam scout .......................................................................

Adres ......................................................................................................................................................................
Postcode ...................................

Woonplaats .................................................................................................

Geboortedatum .....................................

Geboorteplaats ..................................................................................

Telefoonnummer(s) ouder(s)...........................................................……………....................................................
Mobiel jeugdlid .......................................................................…………….............................................................
E-mailadres ouder(s)...........................................................................................……………..................................
E-mailadres jeugdlid ..........................................................................……………..................................................
Welpenhorde

Landscouts

Explorers

Roverscouts

Zeeverkenners

Wilde vaart

Stam

Scouting Niftarlake wordt geheel door vrijwilligers gedraaid. In een enkel geval kan het voorkomen dat wij een
beroep op u als ouder willen doen.
 Bent u bereid om, indien nodig, voor de speltak te rijden bij speciale gelegenheden?
Ja / Nee


Bent u evt. bereid om, indien nodig, bij speciale speltakactiviteiten te assisteren?

Ja / Nee

Graag willen wij weten wat uw beroep of speciale vaardigheden zijn. Het kan in een enkel geval voorkomen dat
wij een beroep hierop willen doen voor de vereniging. Kunt u aangeven wat uw expertise is en waar u eventueel
voor benaderd mag worden?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Datum ..................

Handtekening ouder ...............................................................................

Scouting Niftarlake ● Breukelen
www.scoutingniftarlake.nl

MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Financiële administratie van Scouting Niftarlake
om met ingang van (datum) ...................................... van zijn / haar genoemde rekening,
per

□ kwartaal
□ maand
(aankruisen wat u wenst)

de kosten van het lidmaatschap af te schrijven.
Naam scout ....................................................................................................
Speltak:

Welpenhorde

Landscouts
Zeeverkenners

Explorers
Wilde vaart

Roverscouts
Stam

IBAN rekeningnummer (volledig) ............................................................................................................

Naam rekeninghouder dhr / mw ............................................................................................................

Datum ....................................

Handtekening ......................................................

Beschikt u over een U-pas of komt u mogelijk in aanmerking voor steun van het Jeugdcultuurfonds?
Neem dan contact op met de penningmeester via contributie@scoutingniftarlake.nl

Centrale contributie-inning: rekening NL06INGB0000503342

