Aanmeldingsformulier nieuw lid
Welkom bij Scoutinggroep De Vundelaar. Je hebt kennis gemaakt met een speltak van
onze vereniging en wilt lid worden. In dit formulier leggen we je uit hoe dat gaat.
Inschrijving
We verzoeken je dit formulier volledig in te (laten) vullen en te geven aan de teamleid(st)er van jouw speltak. Onze ledenadministratie zorgt voor de inschrijving bij Scouting
Nederland. Je krijgt van ons een schriftelijke bevestiging van jouw lidmaatschap en iets
later ontvang je je eigen scoutcard. Jouw lidmaatschap eindigt pas als je onze
vereniging verlaat. Bij het “overvliegen” naar een oudere of andere speltak blijf je
gewoon lid.
Contributie
Wij innen de contributie door automatische incasso. De eerste vier (kennismakings-)
opkomsten zijn gratis en het lidmaatschap begint op de eerste van de volgende
maand. De contributie is € 26,65 per drie maanden.

DE VU ND E L AAR
  PiGiKa (0571) 27 24 27
  info@vundelaar.nl
  http://www.vundelaar.nl/
 Scoutinggroep De Vundelaar
Kerklaan 3
7391 AN Twello
 Rabobank Gemeente Voorst
NL97RABO011.10.41.775
 Correspondentieadres:
Bonkelaar 24
7391 PS Twello
 Leden administratie
Zonnenbergstraat 53
7384 DL Wilp-Achterhoek

Ledenadministratie@vundelaar.nl

Opzegging lidmaatschap
Je bent lid per verenigingsjaar. Wanneer je het lidmaatschap wilt beëindigen kunt je dit schriftelijk doorgeven
en zal per 30 september daarop volgend verwerkt worden.
Communicatie
Wij maken gebruik van social media waarop wij ook foto's plaatsen. Mocht u principiële bezwaren hebben.
Kunt u contact opnemen met het bestuur (Facebook: De Vundelaar Scouting Twello).
Contactpersonen
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met teamleid(st)er.
Wij wensen je veel plezier bij onze vereniging toe.
Bestuur Scoutinggroep De Vundelaar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Ondergetekende meldt als lid van de speltak ……………………………………………………………………..
van Scoutinggroep “De Vundelaar” aan:
Achternaam

:

Adres

:

Roepnaam

:

Postcode en woonplaats :

Voorletters

:

Telefoonnummer

:

Geslacht

:m/v

Geboortedatum

:

Emailadres

:

Uw eigen bank- of gironummer (voor contributie) (IBAN nummer)*:
* Graag willen wij de contributie innen via automatische incasso.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Scoutinggroep De Vundelaar om bedragen
van bovenvermeld bank- of /gironummer af te schrijven wegens contributie.
Datum:

Invullen door teamleid(st)er:
Naam:

Handtekening ouder/verzorg(st)er:

Telefoon:
e

1 opkomst:
………………………………………………………………

e

Contributie per 1 van de maand:
2016/2017. 01

