INSCHRIJFFORMULIER
Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van Scouting Pijnacker? Of lijkt het je super om leiding te
geven aan een enthousiaste groep kinderen? 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 3 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
Pijnacker. Verderop kunnen aanvullende contactgegevens van je ouder(s)/verzorger(s) worden ingevuld.
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Land:

Telefoon:

Geheim nr.?

JA

NEE **

Mobiel:

Geheim nr.?

JA

NEE **

Zwemdiploma:

JA

NEE **

WA verzekerd:

JA

NEE **

Emailadres*:
Geslacht:

MAN

VROUW **

Geboortedatum*:

Bijzonderheden (denk aan dieet, allergie, medicijnen, diagnose):

*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen
** Aankruisen wat van toepassing is
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Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:
Telefoon:

Geheim nr.?

JA

NEE **

Mobiel:

Geheim nr.?

JA

NEE **

Emailadres*:

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:
Telefoon:

Geheim nr.?

JA

NEE **

Mobiel:

Geheim nr.?

JA

NEE **

Emailadres*:
*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen
** Aankruisen wat van toepassing is

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 foto’s en/of video’s waarop ik mogelijk te zien ben
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Ondersteuning en hulp
Gedurende het jaar zijn er veel activiteiten en klussen waarbij Scouting Pijnacker een beroep moet doen op
ouders. Indien u bereid bent een bijdrage hierin te leveren, wilt u dan onderstaande vragen invullen?
Inzet als chauffeur voor een activiteit:

JA

NEE

Meehelpen bij onderhoudswerkzaamheden:

JA

NEE

Meehelpen aan een activiteit en/of kamp:

JA

NEE

In een bestuurs- of commissiefunctie:

JA

NEE

Als leiding:

JA

NEE

Trekhaak

Vakkennis (beroep):

Donateur Scouting Pijnacker
Tevens wil ik graag donateur worden van Scouting Pijnacker voor:

€10

€25

€50

€......... per jaar (minimaal €10,-

geen donateur

Algemene informatie
Lidmaatschap
De contributie bedraagt momenteel € 125,00 per jaar. Dit bedrag is exclusief de kosten van het zomerkamp,
weekendkampen, Scoutfit en overige additionele kosten. Hierover wordt u tijdig door de leiding en/of het
bestuur geïnformeerd. Uw kind/pupil is lid van zowel Scouting Pijnacker als Scouting Nederland. Zowel
groep, regio als land organiseren regelmatig activiteiten.
Na toezending van de lidmaatschapspas kunt u met uw lidmaatschapsnummer inloggen op www.scouting.nl
bij Scouts Online. Hier kunt u te allen tijde uw contactgegevens aanpassen. Via dit systeem kunt u ook
inschrijven voor sommige evenementen. Via deze link op onze website kunt u een handleiding m.b.t. Scouts
Online vinden. Leden ontvangen Scouting Magazine, het ledenblad van Scouting Nederland.
Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden beëindigd door een email te sturen naar
ledenadministratie@scoutingpijnacker.nl of met een brief naar, José Remmerswaal t.n.v. Scouting Pijnacker
ledenadministratie, Nieuwkoopseweg 11, 2641 PA te Pijnacker. De contributie wordt eenmaal per jaar
afgeschreven. De opzegtermijn is drie maanden.
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Contactpersoon
De speltakleiding is uw eerste contactpunt. In het geval dat u over sommige zaken specifieke vragen heeft of
u komt er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met ons bestuur.
Informatie over groepsactiviteiten ontvangt u via een nieuwsbrief, email of inschrijvingsformulier met
informatie van de leiding. Meer informatie vindt u ook op www.scoutingpijnacker.nl, onze website.

Kleding, installatie en overvliegen
Na driemaal gratis kijken ter oriëntatie is het noodzakelijk lid te worden. Na een tijdje zal uw kind worden
geïnstalleerd, een welkomstceremonie waarbij hij of zij volwaardig lid wordt van Scouting. Deze ceremonie is
over de hele wereld gelijk.
De Scoutfit blouse (uniform) kunt u kopen via de Scoutshop, www.scoutshop.nl of vraag de speltakleiding.
Wanneer uw kind te oud wordt voor de speltak zal hij of zij “overvliegen” naar een andere speltak, ook weer
door middel van een gezamenlijke welkomstceremonie.

Verzekering
Wij verwachten dat ieder lid WA verzekerd is. Ieder lid is daarnaast aanvullend WA verzekerd bij Scouting
Nederland. Dat wil zeggen dat er bij schade eerst een beroep wordt gedaan op uw eigen verzekering. Indien
dat niet toereikend is, zal er een beroep worden gedaan op de Scouting WA verzekering. Onze leiding is
gecertificeerd, zij hebben hiervoor een training gevolgd bij Scouting Nederland.

Tot slot
Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder.

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting Pijnacker!

Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving en het insturen van dit inschrijfformulier kun je
terecht bij de ledenadministratie,
José Remmerswaal, ledenadministratie@scoutingpijnacker.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.
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