<Naam Scoutinggroep>

Inschrijfformulier waterscouting Nicolaasgroep Midlaren

Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van de Nicolaasgroep? Vul dan je gegevens in op het inschrijfformulier. Na het
invullen van je gegevens neemt de ledenadministratie contact met je op. Je bent niet meteen lid, je kunt altijd eerst
drie keer vrijblijvend komen meedoen, voordat je besluit lid te worden.

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*:

Land:

Telefoon:

Geheim nr?

Ja / Nee**

Mobiel:

Geheim nr?

Ja / Nee**

E-mailadres*:
Geslacht:

Man / Vrouw**

Geboortedatum*:

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1 (contactpersoon in geval van nood)
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
Naam:
Telefoon:
E-mailadres:

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2

Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
Naam:
Telefoon:
E-mailadres:

Betalingsgegevens

De contributie wordt per jaar betaald. In januari ontvang je per email een factuur voor de contributie van het
betreffende jaar.
IBAN-nummer*:
Ten name van:

Handtekening:

1

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

Gezondheid

We willen graag weten of we rekening moeten houden met bijvoorbeeld allergieën of medicijngebruik.
Huisarts en
telefoonnummer*:
Zorgverzekeraar en
polisnummer*:
Allergieën:
Medicijngebruik::
Diëten:
Vaccinaties:

Is het rijksvaccinatieprogramma gevolgd?

Ja/nee **

Overige
bijzonderheden:

Uniform

Bij scouting is het gebruikelijk een ScoutFit (uniform) te dragen. Het uniform van de Nicolaasgroep bestaat uit de
officiële blauwe ScoutFit blouse (waterscouts) en een blauwe das met gele rand.
De ScoutFit blouse is te bestellen bij de Scoutshop: https://www.scoutshop.nl/kleding/scoutfit/13.html.
De das kost € 7,50 en ontvang je bij je officiële installatie als scout.
Daarnaast hebben we truien, polo’s en t-shirts van de Nicolaasgroep zelf. Als je deze aanvullend wil bestellen, kun je
dat hieronder aangeven:

Prijs Maten kinderen
xs (110-116) s (116-128) m (128-140) l (140-152) xl (152-164)
€ 27,50
€ 21,50
€ 16,00

Trui
Polo
T-shirt

Maten volwassenen
xs (164-176) S
M

L

XL

Tot slot

Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder.

* verplicht in te vullen
** doorhalen wat niet van toepassing is

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij waterscouting Nicolaasgroep!
Dit formulier kun je opsturen naar:
Nicolaasgroep ledenadministratie
Kruisstraat 2
9468 CM Annen
Of stuur een scan naar info@nicolaasgroep.nl
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie,
info@nicolaasgroep.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 Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy
vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland.
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