INSCHRIJFFORMULIER
----------------------------------------------------------Gegevens in te schrijven lid: jeugdlid / vrijwilliger *:
Roepnaam: ______________________________ Voorletter(s): ___________
Achternaam: ____________________________________________________
-------------------Locatie De Rotsblokken
Diependalseweg 3,
8143 GE Arnhem
-------------------Locatie De Haven
Klingelbeekseweg 41,
Ingang naast landgoed
Klingelbeek Arnhem
-------------------www.degeuzenarnhem.nl
facebook.com/DeGeuzen
instragram.com/degeuzen
arnhem
-------------------Mailen naar de leiding
bevers@
welpen@
dolfijnen@
scouts@
zeeverkenners@
explorers@
loodsen@
wontollastam@
degeuzenarnhem.nl
-------------------Vragen aan het bestuur
secretariaat@
degeuzenarnhem.nl
-------------------Verhuur
verhuur@
materiaal@
degeuzenarnhem.nl
-------------------Contributie
NL17 INGB 0000977474
t.n.v. Stichting De Geuzen
penningmeester@
degeuzenarnhem.nl
incassant ID:
NL78ZZZ410469900000
-------------------KvK 41046990

Geboortedatum: _____ - _____ - _______ Geslacht: M / V *
Adres: __________________________________________________________
Postcode: _______________ Plaats: _________________________________
Telefoonnummer: ____________________ Mobiel: _____________________
E-mailadres: _____________________________________________________
Zwemdiploma’s: ________________________________________________
Ziektekostenverzekering:
Verzekeraar: ____________________________ Polisnummer: ____________
Gegevens ouder(s)/verzorger(s) (indien 18- en bij nood):
Na(a)m(en): _____________________________________________________
E-mailadres(sen): ________________________________________________
Telefoonnummer(s): ______________________________________________
Speltak (kruis aan):
□ Bevers □ Welpen □ Scouts □ Explorers □ Wontollastam
□ Dolfijnen □ Zeeverkenners □ Loodsen □ Oubaas Stigterstam
Social Media:
Door dit inschrijfformulier te ondertekenen geef ik toestemming aan
Scoutinggroep de Geuzen om foto's / filmpjes van scoutingactiviteiten te
plaatsen van mijn kind op social media van de geuzen en de
website. (mocht u dit niet willen dan vragen we u om contact te leggen met
het secretariaat@degeuzenarnhem.nl en dit ook bij de leiding van de
betreffende speltak door te geven)
Bankgegevens voor automatische incasso:
IBAN: NL ___ _______ ___________________________________________
T.n.v.: _________________________________________________________
De contributie bedraagt (voor 2022) 135 euro per jaar voor leden van een
jeugdspeltak. Voor Wontollastamleden, Loodsen en vrijwilligers is de
contributie (voor 2022) 68 euro per jaar. De contributie wordt jaarlijks
vastgesteld. Voor Oubaas Stigterstamleden is de contributie 50 euro per
jaar. De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd. Door ondertekening
gaat het lid akkoord met de automatische incasso van de contributie en
verklaart het lid kennis genomen te hebben van en akkoord te zijn gegaan
met het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
Handtekening:

Datum:

___________________________________

________________________

