Aanmeldformulier Scouting Maasland
Lidmaatschapskosten:
De lidmaatschapskosten verschillen per groep. Voor de bevers, welpen & kabouters bedraagt dit
€90,00, voor de dolfijnen €105,00 en voor de zeeverkenners €130,00.
Groep:

Bevers (vanaf 5 jaar)
Welpen (jongens groep 4 t/m 6)
Kabouters (meiden groep 4 t/m 6)
Dolfijnen (groep 7 & 8)
Zeeverkenners (brugklas tot 16 jaar)

Volledige naam
Straat en huisnummer
Woonplaats
Postcode
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht

Man

Vrouw

Geboortedatum
Naam basisschool

Groep

Zwemdiploma`s
Wilt u onze e-mails / nieuwsbrief ontvangen ?
Ja

Nee

Wij maken gebruik van een e-mailnieuwsbrief om lidmaatschapsinformatie te delen. U kunt de keuze altijd wijzigen op SOL
(scouting online) onder aanvullende lidgegevens. uitschrijven kan ook via de link onderaan de nieuwsbrief

Geeft u toestemming om beeldmateriaal van u(w kind) op onze site & facebook te zetten ?
Ja

Nee

Wij plaatsen foto`s van evenementen op onze site en op facebook. Hierbij letten wij er altijd op dat de foto`s een goed beeld
geven van wat wij op scouting doen en beleven. U kunt er van op aan dat wij geen ongepaste foto`s plaatsen. Mocht er toch een
foto tussen zitten die u liever verwijderd ziet kunt u mailen naar communicatie@scoutingmaasland.nl.

Geeft u toestemming voor het opslaan en verwerken van mijn gegevens. cf. het privacybeleid
van scouting maasland ?
Ja

Nee

Om activiteiten te kunnen organiseren en om u te kunnen informeren verwerken wij persoons gegevens. We gebruiken gegevens
alleen als dit noodzakelijk is. U kunt zien welke informatie we gebruiken en waarvoor we deze nodig hebben in ons privacybeleid.
Het privacybeleid is te vinden op onze site www.scoutingmaasland.nl.

CONTACTGEGEVENS ouder(s)/verzorger(s)
Naam Ouder/verzorger 1
Telefoonnummer Ouder/
verzorger 1
E-mailadres Ouder/
verzorger 1
Naam Ouder/verzorger 2
Telefoonnummer Ouder/
verzorger 2
E-mailadres Ouder/
verzorger 2
Bijzonderheden:

Stuur het ingevulde formulier op naar de betreffende groep. Uitprinten en meenemen naar de
opkomst is ook mogelijk.

