Scouting Die Robben - Wieringerwerf
Clubhuis: Pr. Irenestraat 19b, 1771CD Wieringerwerf

Inschrijfgegevens:
Naam

Man / Vrouw*

Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer

Geheim Ja / Nee*

Mobiel (nood) nummer

Geheim Ja / Nee*

e-mailadres ouders
e-mail adres jeugdlid**
Geboortedatum
Beroep ouders

Moeder:

Vader:

Speltak

Welpen (7-11jr) / Scouts (10-15 jr) / Explorers (14-17jr)*

Datum inschrijving

Contributie:
De betaling van de contributie kan alleen door een machtiging aan de Vereniging Scouting
Die Robben.
Ik machtig Scouting Die Robben om het contributiebedrag af te schrijven:
 per kwartaal
 per half jaar
 per jaar
IBANrekeningnummer
Ten name van
Adres
Postcode en plaats

Opmerkingen:
Ruimte voor opmerkingen:

Portretrecht:
Omdat wij foto’s van onze activiteiten als promotiemateriaal op onze website en af en toe in
lokale en regionale nieuwsbladen plaatsen, willen wij u er op wijzen dat deze media
openbare bronnen zijn die voor een ieder vrij toegankelijk zijn. Mocht u bezwaar hebben
tegen publicatie van foto’s van uw zoon/dochter op onze site of in lokale of regionale bladen
kunt u hier aankruisen bezwaar te hebben tegen plaatsing (als u het vakje open laat geeft u
aan GEEN bezwaar te hebben).

□Ik heb bezwaar tegen publicatie van foto’s van mijn zoon/dochter op openbare media.
Opzeggen:
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie
(mag ook per e-mail). U kunt per kwartaal opzeggen. Opzeggingen na de eerste dag van het
nieuwe kwartaal, worden bij het volgend kwartaal uitgevoerd.
Dit formulier graag afgeven bij de speltakleiding of bij de ledenadministratie.
U ontvangt per e-mail een bevestiging van de inschrijving.
Ledenadministratie:
Menno Hoekenga
Meidoornlaan 14
1775 EP Middenmeer
0227 821080
ledenadministratie@dierobben.nl

Penningmeester:
Marco Plieger
Neptunusstraat 40
1771 BW Wieringerwerf
06 34308577
penningmeester@dierobben.nl

Disclaimer:
Het Bestuur van de Vereniging Scouting Die Robben stelt zich niet aansprakelijkheid
voor schade aan of het zoekraken van persoonlijke eigendommen van de leden. Door
ondertekening van dit formulier verklaart u kennis te hebben genomen van deze
voorwaarden.
IK HEB BOVENSTAANDE GEGEVENS NAAR WAARHEID INGEVULD EN GA AKKOORD
MET ALLE GENOEMDE VOORWAARDEN.
Datum:

Handtekening

* doorhalen wat niet van toeppassing
** indien aanwezig

