VERENIGING SCOUTING WARTBURG AMSTERDAM-NOORD

Inschrijfformulier lidmaatschap Scouting Wartburg
Gegevens
lid

Voornaam: ……………………………………………… voorletters ……………..
tussenvoegsel: …………….…… achternaam :…………………………………………………....
geslacht:

☐ man

☐ vrouw

geboorte datum: ……../…… /……………..

geboorte plaats: ……………………………………….

Straat: …………………………………………………… huisnummer : ……………… toevoeging ………...
Postcode:

…………………………..

Plaats: ………………………………………………………

Telefoon nummer lid: ………………………………mobiel : ………………………… geheim ☐ ja ☐ nee
Gegevens
ouder

E-mailadres lid:

…………………………………………………………………………………

Naam ouder / verzorger: ………………………………………………………………….
E-mailadres ouder/verzorger: …………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………...

geheim ☐ ja ☐ nee

Mobiel nummer: ………………………………………..

geheim ☐ ja ☐ nee

Bankrekeningnummer / IBAN : ………………………………………………………………..…
BIC code

:……………………………………………….

Tenaamstelling: ………………………………………………Plaats: ……………………………………………
Speleenheid / onderdeel waaraan hij /zij gaat deelnemen (aankruisen)
☐ Bevers 5-7 jaar ☐ 1e Welpenhorde (7-11 jaar)
☐ Scouts (11-15 jaar)

☐ 2e Welpenhorde (7-11 jaar)

☐ Zeeverkenners (11-15 jaar)

☐ Stam / Explo’s (15-18 jaar)

☐ Loodsen (18-21 jaar) ☐ Veteraan (21 +) ☐ Buitengewoon lid (alle leeftijden)
☐ Donateur (alle leeftijden) ☐ Bestuurslid Vereniging (volwassen) ☐ Bestuurslid Stichting (volwassen)
Ps. Alle leidinggevenden en bestuursleden moeten een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen

☐ Zwemdiploma: ☐ A - ☐ B - ☐ C (Voor Zeeverkenners en Loodsen is een zwemdiploma verplicht)
☐ Allergieën ……………………………………….... ☐ Dieet ……………………………………………
☐ Andere bijzonderheden waar de leidinggevenden rekening mee moeten houden:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
☐ Ziektekostenverzekering polisnummer :…………………………………….Maatschappij :…………………
☐ Bij deze verklaart ondergetekende het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en hiermee akkoord te
gaan met het huishoudelijk reglement en de statuten die gelden voor de Vereniging Scouting
Wart burg, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
nummer 34.30.61.90 (Reglement en statuten zijn op verzoek verkrijgbaar)
☐ Hij / zij verklaart het verschuldigde inschrijfgeld en de contributie te voldoen *
*(In de bijlage van dit inschrijfformulier staan de verschuldigde contributies per onderdeel aangegeven)
☐ Hij / zij verklaart de bijlage te hebben ontvangen
Aankruisen
a.u.b.

Naam : …………………………………….....

Datum : …………………………..

Handtekening: …………………………………………...
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Bijlage inschrijfformulier
Dit exemplaar meegeven aan leden / ouders.

Inschrijfformulier naar ledenadministratie en machtiging incasso naar penningmeester
Inschrijfgeld
Bij aanmelding is eenmalig inschrijfgeld van € 25,- verschuldigd.
Hiervoor ontvangt u een rekening van de penningmeester. Dit bedrag moet zelf worden overgemaakt op
onderstaande rekening waarmee de inschrijving definitief wordt.
Met het inschrijfgeld betalen de leden de kosten voor de installatie en het overvliegen, zoals groepsdas
en insignes, Het uniform wordt voor eigen rekening aangeschaft bij de Scout Shop.

Contributie betaling
De betaling van de contributie kan alleen door het afgeven van een machtiging voor een doorlopende
automatische incasso aan de vereniging Scouting Wartburg.
U dient hiervoor een machtigingsformulier in te vullen en bij te voegen bij het inschrijfformulier dat naar
de secretaris gaat voor inschrijving bij de vereniging en Scouting Nederland.
De inning van de incasso wordt per kwartaal gedaan in de 2e maand van het kwartaal.
Betaling per maand kan alleen als er zelf betaald wordt (dus niet per automatische incasso) het
contributie bedrag zal dan met € 0,50 per maand worden verhoogd.
De inning van de automatische incasso zal worden gedaan via rekening:
IBAN: NL67 INGB 0005 0820 99 / BIC: INGBNL2A t.n.v. Scouting Wartburg
Contributie per incasso
Bevers
Welpen
Scouts
Stam
Zeeverkenners
Loodsen

€ 36,€ 43,50
€ 43,50
€ 48,€ 54,€ 54,-

Contributie met eigen overschrijving
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal

Bevers
Welpen
Scouts
Stam / Explo’s
Zeeverkenners
Loodsen

€ 37,50 per kwartaal
€ 45,- per kwartaal
€ 45,- per kwartaal
€ 49,50 per kwartaal
€ 55,50 per kwartaal
€ 55,50 per kwartaal

Opzegging van het lidmaatschap
De opzegging van het lidmaatschap kan per maand en moet schriftelijk of per email gebeuren bij de penningmeester en/of de ledenadministratie. Vanzelfsprekend wordt ook de leiding van het onderdeel door u
ingelicht. De eventuele ter veel geïncasseerde contributie zal worden teruggestort.
Voor ledenadministratie kunt u terecht
bij de secretaris:
Remko Mulder
Midscheeps 54 1034 TH Amsterdam
tel. 020-49 22 288 mobiel. 06-41 22 41 98

Voor financiële vragen kunt u terecht
bij de penningmeester:
Henk de Hoog
Nieuwendammerdijk 196 1025 LT Amsterdam
tel. 020-632 23 69 mobiel. 06-26 16 09 69

Bij niet tijdig betalen zal een rekening als herinnering worden gestuurd. Deze rekening zal worden verhoogd met € 1,50 administratiekosten. Als er langer dan 6 maanden geen contributie is betaald/ontvangen kan het lidmaatschap van het betreffende lid worden opgezegd door de vereniging Scouting Wartburg en volgt ook een opzegging bij de Landelijke Organisatie Scouting Nederland. De verschuldigde
contributie zal ook na de opzegging moeten worden betaald.
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