AANMELDINGSFORMULIER SCOUTING MGR. FERON
Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van Scouting MGR Feron? Of lijkt het je super om
leiding te geven aan een enthousiaste groep kinderen? Vul dan je gegevens in op het
inschrijfformulier.
Jouw gegevens
Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je in als lid van
Scouting MGR Feron. Verderop kun je eventueel aanvullende contactgegevens van je
ouder(s)/verzorger(s) invullen.
Roepnaam + Voorletters
Tussenvoegsel + Achternaam
Straat en huisnummer

Nr.

Postcode en woonplaats
Geboortedatum + Geslacht

M

V

Telefoonnummer(s)
E-mail adres
Gegevens verbergen?

Ja / Nee*

*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.

Bijzonderheden omtrent gezondheid,
medicijngebruik, of andere
bijzonderheden
Betreft speleenheid

O
O
O
O
O

bevers
Welpen
Scouts
Explorers
Staflid

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1
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:
Zie het vervolg op de achterzijde
Scouting Mgr-Feron Molenbossen 611, 5923 AJ Venlo, Tel. 077-3820807,
info@mgr-feron.nl,
www.mgr-feron.nl.

Contributiebetaling
De contributie à € 8,00 per maand kunt u maandelijks of halfjaarlijks voldoen op rekeningnummer
NL28 INGB 0000 1008 81 t.n.v. Scouting Mgr. Feron te Blerick. U dient hiertoe zelf uw bank / giro te
machtigen.
Beeldmateriaal
Scouting MGR Feron maakt gebruik van Social Media (onder andere website en Facebook) om
publiciteit te geven aan haar activiteiten en als communicatiemiddel met haar leden. Indien u er
bezwaar tegen heeft dat foto’s van uw kind gepubliceerd worden op Social Media kunt u dat hier
aangeven.
Ik heb geen / wel bezwaar tegen het gebruik van foto’s van mijn kind op Social Media
Oud papier actie
Elke 2e zaterdag van de maand halen we met de vereniging het oud papier op in de wijken
Annakamp en de Vossener. Door de toename van de hoeveelheid oud papier is deze actie NIET
mogelijk zonder de hulp van ouders/verzorgers. Als ouder verwachten wij van u dat u bereidt bent
om 1 à 2 keer per jaar een zaterdag morgen te komen helpen van 9.15 uur tot 12.30 uur. Gaarne
hieronder aankruisen welke datums uw voorkeur hebben.
Naam

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

Sep

okt

Nov

Dec

Ouderhulp
Voor de organisatie en hulp bij activiteiten kunnen wij altijd extra hulp van ouders gebruiken.
Hieronder kunt u aangeven of wij u hiervoor mogen benaderen.
Ik wil wel / niet meehelpen bij activiteiten.
Ondergetekende (als het lid minderjarig is:de ouders/verzorger) verklaart op de hoogte te zijn met en
te handelen naar de informatie van de Scoutinggroep, zoals bij dit formulier ontvangen is.

Datum:

Naam:

Handtekening:

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting!

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.

Scouting Mgr-Feron Molenbossen 611, 5923 AJ Venlo, Tel. 077-3820807,
info@mgr-feron.nl,
www.mgr-feron.nl.

