
04-11-2022 

    Inschrijfformulier 
 
 

Lidnummer  .  .  .  .  .  .  .  .  .    (in te vullen door gegevensbeheerder) 

Soort mutatie O Nieuw    O Wijziging                                   O Ingangsdatum:__-__- 202_ 

In het verleden reeds lid 

geweest van Scouting Boekel O Nee O Ja 

Soort lid 

O Jeugdlid   

O Leiding  

O Maatschappelijke stage     School: 

O Bestuur vereniging      Functie: 

O Bestuur stichting     Functie: 

O Overige kader     Functie: 

Speltak 

Bevers O zaterdagochtend  O zaterdagmiddag  
Welpen O zaterdagochtend  O zaterdagmiddag  
Young Scouts O woensdagavond  
Gidsenscouts O maandagavond  
Verkennerscouts O vrijdagavond  
Explorers O vrijdagavond  
Stam  O donderdagavond  
Plus Scouts               O nader te bepalen 

Lidgegevens 

Roepnaam  Voorletters  

Tussenvoegsels  Achternaam  

Geslacht Man / Vrouw Geboortedatum  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Telefoon  GSM  

E-mail adres lid (verplicht)  

Geboorteplaats  Geboorteland  

Zorgverzekering  Polisnummer  

Contactgegevens ouder/ verzorger 1 Contactgegevens ouder/ verzorger 2 

Naam  Naam  

Telefoon  Telefoon  

E-mailadres  E-mailadres  

Ouder/ verzorger gegevens & machtiging (n.v.t. voor leiding, kader- en bestuursleden functies) 

IBAN-nummer  

Naam 1  

Adres 2  

Postcode   Woonplaats   

 

 
Hierbij verklaart ondergetekende dat deze kennis heeft genomen van het Huishoudelijke Reglement van Scouting Nederland. Deze is ook te 
vinden op: https://www.scouting.nl/ondersteuning/juridische-zaken/huishoudelijk-reglement 
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. Foto’s en filmpjes kunnen geplaatst worden op onze website, folders en social media. Nadere informatie over 
bijvoorbeeld privacy, sociale veiligheid en incasso’s zijn toegelicht op de website van Scouting Boekel. 
Door ondertekening en invulling van uw banknummer machtigt u de penningmeester van Scouting Boekel tot het automatisch incasseren van 
contributie en kampgelden. Voor incasso’s geldt een terugboekingtermijn van 60 dagen na incassodatum voor de geïncasseerde.  

 

 
1 Vul uw naam in, gebruik de tenaamstelling zoals op uw bankafschrift wordt weergegeven. 
2 Adres, postcode, woonplaats invullen indien adres afwijkt van het adres onder lidgegevens 

Datum: __ - __ - 202_ Handtekening: 

https://www.scouting.nl/ondersteuning/juridische-zaken/huishoudelijk-reglement

