I N S C H R I J F F O R M U L I E R 2019-2020
Inschrijving van een (jeugd)lid kan alleen schriftelijk en moet via mail of de (bege-)leiding
aangeleverd worden met dit formulier. U kunt dit formulier volledig ingevuld digitaal (foto/scan)
mailen naar de ledenadministratie@scoutingtarcisius.nl of daarvoor inleveren bij de staf. Bij
wijziging van rekeningnummers of tenaamstellingen van rekeningen zal vanwege de
incassomachtiging een nieuw aanmeldingsformulier nodig zijn.
Alvast bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting!
Ondergetekende vraagt om inschrijving bij de St. Tarcisiusgroep van Scouting Rosmalen en de
landelijke vereniging Scouting Nederland voor:

Gegevens jeugdlid algemeen:
Roepnaam*

____________ Voorletter(s) _________

Geslacht*: M / V

Tussenvoegsel(s)

____________ Achternaam* ________________________________

Geboortedatum* ___-____-______ Geboorteplaats* ______________________________
Wel / Niet* gegevens hieronder verbergen, zichtbaarheid is beperkt tot gegevensbeheerders

Adres*

________________________________________________________

Postcode*

______________________ Woonplaats* ______________________

Telefoonnummer ______________________ Mobiel ___________________________
E-mailadres* jeugdlid (of contactpersoon)

____________________________________

Gegevens ouders/verzorgers:
1:

Naam

_______________

Mobiel ___________________________

E-mailadres

________________________________________________________

2:

_______________

Naam

E-mailadres

Mobiel ___________________________

________________________________________________________

Lidmaatschap bij de speltak* ______________ vanaf ____ - ____- ___________
Gebruik beeldmateriaal: via onze website en sociale mediakanalen houden we iedereen
en jou graag op de hoogte van onze activiteiten, waarvoor we foto’s en video’s gebruiken.
*Wel / Niet akkoord met het plaatsen van beeldmateriaal waarop het lid mogelijk te zien is.
Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. Ik machtig de ledenadministratie om
de jaarlijks verschuldigde contributie, tot en met eind van het seizoen waarin het lidmaatschap beëindigd wordt, automatisch af te laten schrijven van de hier gegeven rekening.

IBANnummer*:
Ten name
van*:

Handtekening*:

* Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen. Bovenstaande

gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste
zorgvuldigheid behandeld. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot jouw eigen gegevens. Persoonsgegevens
voor 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.
Vragen hierover kunt u uiteraard ook mailen naar ledenadministratie@scoutingtarcisius.nl.
Postadres: Stichting Scouting Rosmalen
Postbus 184
5240 AD Rosmalen
ledenadministratie@scoutingtarcisius.nl

Vestigingsadres:
Gebouw ‘Sparrenburcht’
T.M. Kortenhorstlaan 1a
www.scoutingtarcisius.nl

St. Tarcisiusgroep Rosmalen

Contributie
Voor het scoutingseizoen zijn door
de Algemene ledenvergadering de
volgende termijncontributies
vastgesteld voor 2019-2020:
Bevers (5-6jr)
€ 52,00 (208,00 p/j)
Welpen/Shanti’s/Cobra’s (7-10jr)
€ 62,50 (250,00 p/j)
Verkenners/Gidsen(Scouts 10-14jr)
€ 67,50 (270,00 p/j)
Explorers (15-17jr)
€ 67,50 (270,00 p/j)
Pivo’s (Roverscouts 18-21jr)
€ 52,00 (208,00 p/j)
Leeftijden per begin seizoen.Inning
is per kwartaal. Bedragen worden
jaarlijks geïndexeerd.

Bepalingen
Voor het lidmaatschap en de
daarvoor verschuldigde
jaarcontributie gelden de volgende
bepalingen:
1. Het lidmaatschap van de
vereniging is per kwartaal van een
heel seizoen (augustus t/m juli) en
wordt automatisch verlengd.
2. De jaarcontributie wordt met een
automatische incasso geheven,
inning gaat in vier evenredige
termijnen.
3. De data waarop in het seizoen
de contributiedelen wordt geïnd
liggen in de eerste weken van
oktober, januari, april en juli.
4. Start van het lidmaatschap is in
beginsel per (begin) seizoen en/of
kwartaal van inschrijving.
5. Bij een start na 1 april geld een
dubbele termijn. Dit i.v.m. het
zwaartepunt van kosten in de
tweede helft van het seizoen .
5. Beëindiging van het
lidmaatschap na 1 april is per
(einde) van het seizoen, er zal dan
nog een inning plaatsvinden. Dit
i.v.m. reserveringen zomerkamp.
6. Als een jeugdlid per ingang van
een seizoen overgaat naar een
andere speltak, worden de voor die
speltak betreffende contributiebedragen in rekening gebracht.
7. De contributiebedragen worden
jaarlijks geïndexeerd (besluit van
groepsraad) op basis van CBS
prijsindex gegevens.
8. Via onze (social) media kanalen
houden we iedereen graag op de
hoogte van activiteiten van onze
groep. Hiervoor maken we gebruik
van beeldmateriaal foto’s en video’s
waarop leden te zien kunnen zijn.
9. De jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering is openbaar .
Informatie over de besluiten is te
krijgen bij het groepsbestuur.
10.
Uitschrijving en
inschrijving uitsluitend per mail via
ledenadministratie@
scoutingtarcisius.nl

