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Opzegging lidmaatschap 
Je bent lid per verenigingsjaar. Wanneer je het lidmaatschap wilt beëindigen kun je dit schriftelijk doorgeven op het 
volgende e-mailadres: ledenadministratie@vundelaar.nl  en zal per 30 september daarop volgend verwerkt 
worden.  

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 zich als lid aan bij de volgende speltak van Scoutinggroep “De Vundelaar”

Voornaam*: Voorletters*: 

Tussenvoegsels: Achternaam*: 

Adres*: Postcode*: 

Woonplaats*: 

Telefoon: Mobiel: 

Geslacht**: Man Geboortedatum*: 

E-mailadres*:

Vrouw 

Bevers
Rosh

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. 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 € 29,66 per kwartaal en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vrijdag welpen  
Plusscouts

Scouts 
Zeeverkenners

Vunda's
 Wilde vaart

Leiding
 Loodsen

Bestuurslid
................

Gegevens verbergen?**: Ja Nee 

 ** Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen.
** Aankruisen wat van toepassing is; wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor iedereen die de ledenlijst van
de Scoutinggroep mag gebruiken. Alleen personen binnen de groep die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de
penningmeester, het leidingteam en de ledenadministratie) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens.
Ons privacy beleid is terug te vinden op onze website http://www.vundelaar.nl/privacy

• PiGiKa (0571) 27 24 27
• info@vundelaar.nl 
•  http://www.vundelaar.nl
• Scoutinggroep De Vundelaar

Kerklaan 3
7391 AN Twello

• Rabobank Gemeente Voorst
NL97 RABO 011.10.41.775

• Correspondentieadres:
Grotenhuisweg 36
7384 CS Wilp (GLD)

• Leden administratie:
  ledenadministratie@vundelaar.nl
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Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1 
Vul hieronder de contactgegevens van de ouder(s)/verzorger(s) in. 

Naam: Telefoon: 

E-mailadres:

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2 
Vul hieronder de contactgegevens van de ouder(s)/verzorger(s) in. 

Naam: Telefoon: 

E-mailadres:

Betalingsgegevens 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Scoutinggroep "de Vundelaar" 
om bedragen van bovenvermeld bank of gironummer af te schrijven wegens contributie. 

IBAN-nummer*: 

Ten name van*: 

Handtekening*: 

Tot slot 
Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder. 

Bedankt voor je aanmelding!  
Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van 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. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens.

Beeldmateriaal
Wij houden iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze groep. Om dit te bereiken maken 
we gebruik van foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor onze leden schade van 
kunnen ondervinden. Wij hopen uw toestemming te krijgen voor het materiaal dat wij als scoutinggroep 
“de Vundelaar” maken of in onze opdracht laten maken.
Uw keuze is achteraf uiteraard altijd te wijzigen ! (kruis de hokjes aan)

Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s op de website van “de Vundelaar” 
waarop mijn zoon/dochter of ondergetekende mogelijk te zien is.
Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s op de sociale media kanalen (Facebook/
YouTube/Twitter/Instagram) van “de Vundelaar” en/of de speltakken (bevers/welpen/scouts). 
Ik heb geen bezwaar voor het gebruik in promotiemateriaal (folders of krantenartikel).

Invullen door de teamleid(st)er !
Naam:
Telefoon:

1ste opkomst:
Contributie per 1ste van de maand:

http://www.scouting.nl/privacy
https://sol.scouting.nl/
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