Inschrijfformulier Nieuw Lid
Per lid één kaart, geheel invullen met blokletters a.u.b.

Scouting Holendrecht is één van de 1.300 Scoutinggroepen van Scouting Nederland. Deze vereniging is met ruim 90.000 leden de grootste jeugd- en
jongerenorganisatie in Nederland. Wereldwijd telt Scouting ca. 32 miljoen leden.
Scouting houdt goed rekening met de wensen en mogelijkheden van bijvoorbeeld een zevenjarige en een zestienjarige. Daarom kent ook onze
groep verschillende speltakken (leeftijdsgroepen), allen voor jongens en meisjes gemengd: Bevers, Welpen, Scouts, Explorers, Loodsenstam en
Plus+Scouts. Binnen afzienbare tijd willen we daar ook de nieuwe speltak Roverscouts aan toevoegen.
Hieronder vindt u een overzicht van elke speltak en hun team. De overgangsleeftijd naar een andere speltak is mede afhankelijk van de
geboortedatum en de ontwikkeling van het kind.
Speltak
Bevers
Welpen
Scouts
Explorers
Loodsenstam
Plus+Scouts

Kosten
€ 9,00 p/maand
€ 9,00 p/maand
€ 10,00 p/maand
€ 12,50 p/maand
€ 12,50 p/maand
€ 27,50 p/jaar

Leeftijden
4 - 7 jaar
7 - 11 jaar
11 - 15 jaar
16 - 18 jaar
18+
18+

Opkomsttijd
Za 12.30-14.30 uur
Za 12.30-14.30 uur
Za 15-17 uur
Za 15-17 uur
bel/mail voor info
(nvt)

Teamleid(st)er/contactpersoon
Marlous Popma
Dieuwertje Luijks
Stefan van de Hee
Stefan Wolsink
Letty Lechner
Maretti Popma

Telefoon
06-30474774
06-18939256
06-50598567
06-21151586
06-52033313
06-43259743

e-mail
bevers@scoutingholendrecht.nl
welpen@scoutingholendrecht.nl
scouts@scoutingholendrecht.nl
explorers@scoutingholendrecht.nl
loodsen@scoutingholendrecht.nl
scouting@scoutingholendrecht.nl

Alle bijeenkomsten zijn van september tot en met het zomerkamp, ongeveer gelijk met het schooljaar. De in de tabel genoemde contributie (€/maand
of €/jaar) is per kind/lid, per maand (behalve Plusscous, die betalen per jaar). U kunt een automatische incasso afgeven aan onze penningmeester,
of zelf de contributie overmaken. Indien u de contributie zelf overschrijft, kunt u dit storten op IBAN: NL25 INGB 0004 9686 86 onder vermelding van
“[contr.] + [Naam van het lid] + [speltak] + [welke maand(en)]”. Indien u een automatische incasso wilt afgeven (dit heeft onze voorkeur) dan dient u
ook het incassoformulier in te vullen (ook te downloaden van onze website).
(Het niet betalen van de contributie zal uiteindelijk uitschrijving tot gevolg hebben.)
Indien u nog vragen heeft, kijk op www.scoutingholendrecht.info of bel/mail naar:
Secretariaat Scouting Holendrecht ○ p/a Verremeer 12, 1435NA Rijsenhout ○ 06-43259743 ○ scouting@scoutingholendrecht.nl
Meer info contributies:
Penningmeester Debby Welter-Kiers ○ Millingenhof 189, 1106 KM Amsterdam Zuidoost ○ 06-23418785 ○ penningmeester@scoutingholendrecht.nl
Contributierekening: NL25 INGB 0004 9686 86 t.n.v. Stichting Scouting Holendrecht o.v.v. “[contr.] + [Naam van het lid] + [speltak] + [welke maand(en)]”


Persoonlijke gegevens nieuw lid: (zo volledig mogelijk invullen svp en aan teamleid(st)er overhandigen, evt ook incasso formulier invullen)

* Omcirkelen/aankruizen wat van toepassing is

Bij welke speltak wil dit lid zich aanmelden? Bevers / Welpen / Scouts / Explorers / Loodsenstam / Plus+Scouts*
Voornaam:

Initialen:

Tussenvoegsel:

Achternaam: 			

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Geslacht: M / V *

Toevoeging:

Woonplaats:

Telefoon: thuis:

Telefoonnummer is geheim?  JA

Mobiel ouder:		

Mobiel lid:

E-mail ouder:

E-mail lid : 				

Geboorte-datum: 		

-plaats:

-land: 		

De contributie voldoe ik via:  AUTOMATISCHE INCASSO * (svp hieronder en incasso formulier invullen!) of:  zal ik zelf overmaken via BANK * (svp hieronder invullen)
Rekeningnummer: IBAN
Op naam van:

					

Ziektekostenverzekeraar:

Het nieuwe lid of diens wettelijk vertegenwoordiger, is op de hoogte gebracht van de rechten en plichten die hij/zij volgens het huishoudelijk
reglement van Scouting Nederland heeft ten aanzien van het lidmaatschap.
(Zie daarvoor http://www.scouting.nl/publiek/scoutworden/lidmaatschap/voorwaarden)

Handtekening ouder/verzorger / meerderjarig lid*:

Voorletter(s) en naam ouder / verzorger / meerderjarig lid* in blokletters:

Deze kaart volledig ingevuld inleveren teamleid(st)er of secretaris. N.B. Vergeet u niet uw handtekening te zetten en het formulier zo volledig mogelijk in te vullen?
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Polisnummer: 			

