Bestuur
Beste ouders/verzorgers,
Uw zoon/dochter heeft een aantal weken meegedraaid bij onze vereniging, wij hopen
met plezier. Met dit formulier kunt u uw kind inschrijven als lid van Scouting Diemen.
Daarnaast wordt uw kind met deze aanmelding automatisch lid van de landelijke
vereniging Scouting Nederland.
Op het formulier kunt u aangeven of u af en toe wil meehelpen bij onze vereniging,
dit kan variëren van het rijden voor een zomerkamp tot het meehelpen met het
clubblad. Uw hulp kunnen we goed gebruiken!
Nadat uw inschrijving is verwerkt ontvangt u van ons nog wat informatie.
Contributie wordt door ons per jaar geïnd, u ontvangt hiervoor bericht van onze
penningmeester.
Opzeggingen dienen per mail voor 1 september binnen te zijn via
info@scoutingdiemen.nl of schriftelijk bij het secretariaat:
Danielle Akkerman, Jan Bertstraat 45, 1111 AP Diemen.
Met vriendelijke groet,

Namens de leiding van Scouting Diemen,
Jeroen Saan (Voorzitter)
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Kijk ook eens op www.scoutingdiemen.nl - voor vragen: info@scoutingdiemen.nl

Naam jeugdlid*:

Geboortedatum*:

Adres*:

Geboorteplaats*:

Bestuur

Postcode en woonplaats*:
Telefoonnummer huis:
E-mail (jeugdlid)*:
Gegevens verbergen**: JA/NEE

Mobielnr:

*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.
Contactgevens ouder(s)/verzorger(s)
Naam ouder/verzorger:
Mobiel nummer:
Naam ouder/verzorger:
Mobielnummer:

E-mailadres:
E-mailadres:

Mijn zoon/dochter draait mee met de (naam speltak invullen):
Ik wil af en toe meehelpen (naam ouder/verzorger):

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 bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben ***
***Graag vakje aanvinken indien u hier bezwaar tegen hebt.

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting!

Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie,
Danielle Akkerman, info@scoutingdiemen.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.

___________________________________________________________________________________

IN TE VULLEN DOOR DE LEIDING
Contributieplichtig vanaf:
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