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Inschrijfformulier Scouting Steenbergen:
datum inschrijving _____________________________ speltak: bevers / welpen / scouts / explorers / roverscouts / stam / leiding
voor+ achternaam: __________________________________________ voorletter(s)_____________________________________
geboortedatum: ___________________________________
adres:_____________________________________________________________________________________________________
postcode: ______________________________ woonplaats: _______________________________________________________
telefoonnummer:___________________________ mobiel:_________________________________________________________
e-mail adres: _______________________________________________________________________________________________
bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden tijdens het draaien (bijv. allergieën)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
In geval van nood contact opnemen met:
naam: _________________________________________ telefoonnummer: ________________________________________
naam: _________________________________________ telefoonnummer: ________________________________________
wijzigingen in deze gegevens a.u.b. doorgeven aan de leiding van het speltak EN ledenadministratie
Ondergetekende meldt zich aan als lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland en maak deel uit van de scoutinggroep
Scouting Steenbergen.
De contributie bedraagt op dit moment (oktober 2018), afhankelijk van de betalingswijze, betaling per kwartaal € 37,50; betaling
per jaar€ 140,-. Leiding die geen lid is van een ander speltak en leden van de stam en pivo’s betalen €25,- per jaar en wordt aan
het begin van iedere betalingstermijn geïnd via automatisch incasso.
Het lid (dan wel de wettelijke vertegenwoordiger) machtigt Scouting Steenbergen middels bijgevoegde machtigingsformulier tot
automatische incasso (SEPA) van zijn/haar IBAN bank- of girorekeningnummer van de contributie.
Deze machtiging zal gelden tot schriftelijke wederopzegging door het lid of diens wettelijk vertegenwoordiger.
Scouting Steenbergen zal bij automatische incasso zorgdragen voor de maandelijkse/kwartaal afschrijving van de verschuldigde
contributie (zonder extra bankkosten).
Opzeggen lidmaatschap:
Opzeggen van het lidmaatschap dient ten alle tijden schriftelijk, voor het begin van een nieuw kwartaal ( 01 januari, 01 april, 01
juli en 01 oktober), te geschieden. Dit kan per e-mail naar ledenadministratie@scouting-steenbergen.nl of per post : t.a.v. de
ledenadministratie Scouting Steenbergen, Binnenvest 18, 4651AK Steenbergen
Aansprakelijkheid
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat Scouting Steenbergen geen enkele verantwoordelijkheid neemt t.a.v. beschadiging, vernieling
of vermissing van eigendommen. Hiervoor zal het lid/de ouder(s)/verzorger(s) hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.
Ondergetekende gaat door ondertekening van dit formulier hiermee akkoord.
Handtekening aspirant lid of, bij minderjarigen, de wettelijke vertegenwoordiger

______________________________________________ datum; ______________________________________

