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Aanmeldformulier 
leden

Scouting JL Die Bogeheimers Castricum

Voordat u begint

Leuk dat we uw zoon of dochter mogen 
verwelkomen bij de groep. Dit formulier 
gebruikt u op aanwijzing van de leiding nadat 
hij/zij 3 keer bij de groep is komen kijken. Als 
zowel jullie als de leiding graag met elkaar 
verder willen zal naar dit formulier worden 
verwezen.  
Vul het volledig in en neem het mee naar de 4e 
opkomst om te kunnen blijven komen.  
De leiding zal vervolgens bespreken hoe zaken 
verder gaan voor wat betreft de outfit en een 
welkomsceremonie.



Aanmeldformulier leden  Deze pagina is geen onderdeel van het formulier

Extra aanwijzingen per speltak

welpen (7-11 jaar) 
Graag willen wij u vragen om op de OV – chipkaart van uw kind NS 
Kids Vrij aan te vragen. Dit houdt in dat uw kind ( van 4 t/m 11) gratis 
met de trein kan reizen. Door hierop geld te besparen, kunnen wij 
het geld uitgeven om leuke activiteiten te gaan ondernemen. Voor 
meer informatie kijk op:  
https://www.ns.nl/producten/vrij-reizen/p/kids-vrij  

Alvast bedankt!

scouts (11-15 jaar) 
(geen)

sherrows (15-18 jaar) 
(geen)

Stappen 
Met dit formulier: 
• Wordt hij/zij lid van de groep.
• Wordt hij/zij lid van Scouting Nederland.
• Regelt u incasso van de contributie van 26,25 

per kwartaal (wat ons veel werk bespaart).

Vul dit formulier op de computer in.  

Print dit formulier uit. Niet dubbelzijdig. 

omdat de delen los verwerkt moeten worden

De inschrijving is afgerond

Zij sturen de verschillende delen naar de 

secretaris en penningmeester.

Laat uw zoon / dochter het formulier 

inleveren bij de leiding

Onderteken het formulier 2 keer. 

1 keer bij de ledengegevens, 1 keer bij 

de machtiging



Hulp? 

secretaris@scoutingcastricum.nl
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Deel 1 
Contactgegevens
We hebben een aantal zaken nodig voor de inschrijving bij onze groep en 

de ledenadministratie van Scouting Nederland.

De contactgegevens worden in beide administraties verwerkt. Overige 

zaken zoals medische gegevens blijven binnen het leidingteam en worden 

vertrouwelijk behandeld. Mocht uw dochter/zoon lid blijven en naar een 

oudere speltak over gaan dan worden deze gegevens doorgegeven.

Adres

Wie woont hier? (ouders/ouder/verzorger etc)

Woont het lid hier alle dagen van de week?

Adres (inclusief postcode)

E-mail ouder / ouders / verzorger

Telefoon ouder / ouders / verzorger

Adres 2 (optioneel)

Wie woont hier? (ouder/verzorger etc)

Woont het lid hier op vaste dagen?

Adres (inclusief postcode)

E-mail ouder / verzorger

Telefoon ouder / verzorger

Voornamen lid

Achternaam lid

Geboortedatum lid

  

Dag Maand Jaar

Geboorteplaats lid

E-mail lid (optioneel)

Mobiel nummer lid (optioneel)



Hulp? 

secretaris@scoutingcastricum.nl
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Deel 2 
Overige gegevens

  Deze gegevens blijven binnen het leidingteam tenzij een  

  medische noodsituatie of de wet anders vraagt

School

Zwemdiploma’s

 Ik geef toestemming.om beelden waar mijn zoon/dochter  

        op staat te gebruiken voor promotie van scouting..

Foto en video

Om onze groep te kunnen promoten plaatsen we af en toe foto’s in 

drukwerk, onze website (scoutingcastricum.nl) en op social media.

Uiteraard zijn dit altijd fantsoenlijke beelden. Graag willen we hiervoor 

uw toestemming. Mocht u zich niet prettig voelen bij een foto of video 

dan kunt u altijd via de leiding vragen om het betreffende bericht te laten 

verwijderen.

Huisarts (naam en telefoonnummer)

Ziektekostenverzekering (naam + polisnr in geval van nood)

Eventueel extra noodnummer ter aanvulling op de vorige pagina

Medicatie, allergiën, diëten en overige bijzonderheden

Handtekening  

ouder / verzorger

 



Hulp? 

secretaris@scoutingcastricum.nl
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Deel 3 
Doorlopende SEPA machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 

Stichting Scouting Castricum

om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 

bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie en

►uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Stichting Scouting Castricum.

►Als u het niet eens bent met deze afschrijving, neem dan contact met ons 

op via onderstaand emailadres. Het is ook mogelijk de afschrijving te laten 

terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op 

met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden

Contactgegevens Penningmeester: 

René Hennequin, penningmeester@scoutingcastricum.nl

Ons Incassant-ID: NL11ZZZ371231830000 

Machtigingskenmerk: uw lidnummer van Scouting Nederland 

De afschrijvingen vinden 3 keer per jaar plaats. In november, maart en juni.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Scouting Castricum om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de verschuldigde ledenbijdrage 

van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Scouting Castricum. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap van uw zoon/dochter bij Stichting Scouting Castricum, zal 

Stichting Scouting Castricum er voor zorg dragen dat de automatische incasso stopgezet zal 

worden. 

Naam lid

Naam rekeninghouder

IBAN

Woonplaats rekeninghouder

Telefoonnummer rekeninghouder

E-mail rekeninghouder

Datum 

  

Dag Maand Jaar

Handtekening rekeninghouder
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