
 

 

Scouting Prins Hendrikgroep ● Harwichweg 205 ● 3151 BP  Hoek van Holland 

Postadres: Postbus 7 ● 3150 AA  Hoek van Holland 

E-mail Ledenadministratie: ledenadministratie@scoutinghoekvanholland.nl 

E-mail penningmeester: penningmeester@scoutinghoekvanholland.nl 

Web: www.scoutinghoekvanholland.nl KVK: Rotterdam 41125709  IBAN: NL84ABNA0537361588 

Inschrijfformulier scouting Prins Hendrikgroep 
 

Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van de Prins Hendrikgroep? Of lijkt het je super om 

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

inschrijfformulier. Na het invullen van je gegevens neemt de ledenadministratie deze over in 

het digitale systeem en ontvang je een welkomst e-mail vanuit de ledenadministratie. 

 

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. 

 

*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. 

 

Hierbij meld ik me aan als □ jeugdlid / □ leiding van de landelijke vereniging Scouting Nederland en 

maak deel uit van de Scoutinggroep Prins Hendrik bij de speltak: 

□Bevers □Welpen □Kabouters □Boyscouts □Girlscouts □Explorers □Stam 

 

De laatste kijkochtend/middag/avond was op: ……………………….. 

□ Ik ben op de hoogte van de rechten en plichten die ik heb volgens het huishoudelijk reglement van 

Scouting Nederland ten aanzien van het lidmaatschap (www.scouting.nl). 

 

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 

Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s). 
 

Gegevens ouder/verzorger 1 

Naam:  

Telefoon:  

E-mailadres:  

 

 

Gegevens ouder/verzorger 2 

Naam:  

Telefoon:  

E-mailadres:  

Zie het vervolg op de volgende pagina… 

  

Achternaam*:………………................... Tussenvoegsel:………….. Voornaam*:…………………   

Initialen*:.………………    Geboortedatum*:……………………….  

Adres*: ……………………..…………… Postcode*:…………….……. Woonplaats*:……….…………....... 

Tel.nr:…………………………..   Mobiel nr:……………………….. 

E-mailadres*:………………………….…………….………………..   Geslacht: m / v 

Gegevens verbergen?    Ja / Nee** 

 

Geboortedatum:…………………   Geboorteplaats:………………. 



       
 

Betalingsgegevens 

Om je persoonlijke incassomachtiging voor de contributie in orde te maken, hebben we je 

rekeningnummer nodig. Pas als je daadwerkelijk lid wordt zullen we overgaan tot incasso van de 

contributie.  

De ouders/verzorgers van het hierboven genoemde (aspirant) lid verklaren hierbij akkoord te gaan 

met de contributie per jaar van € 120,00 (wijzigingen voorbehouden). De incasso inning zal tweemaal 

per jaar plaatsvinden (á €60,00). Hierover wordt u minimaal 14 dagen van te voren op de hoogte 

gesteld per e-mail. 

 

IBAN-nummer:                   

    

Ten name van:  Handtekening: 

    

Datum 
ondertekening: 

  

 

Beeldmateriaal 

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten 

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

 

 Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben   

 

Tot slot 

Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder. 

 

 
 

 

Opzegging van het lidmaatschap 

Er kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand alleen per e-mail 

(ledenadministratie@scoutinghoekvanholland.nl) worden opgezegd. Deze opzegging dient dan vóór 1 

maart of vóór 1 september bij ons binnen te zijn. Niet of te laat opzeggen betekent dat u het volgende 

half jaar dient te betalen. Restitutie op reeds betaalde contributie wordt niet verleend. 

 

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting! 

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

ledenadministratie@scoutinghoekvanholland.nl.  
 

 

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 www.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. 

 

 

Formulier bij speltakleiding inleveren.    
                                                                        Niet invullen: Datum:                     Lidnr:                       Paraaf:  

http://www.scouting.nl/privacy
https://sol.scouting.nl/

