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Inschrijfformulier Jeugdleden  

Scouting Voerendaal  

 
 

 

Algemeen Jeugdlid                  Lidnummer _________________(in te vullen door scouting)                                       

 

Van welke leeftijdsgroep wordt uw zoon/dochter lid?____________________  
                                                                                     vul eventueel de tijd in van de Scoutingbijeenkomst in  
 

Roepnaam          ____________________________________voorletters __________________ 

 

Achternaam        _______________________________________________________________  

 

Straat & huisnummer ________________________________________________________________  

 

Postcode & plaats      ________________________________________________________________  

 

Land                 ________________________________________________________________ 

 

E-mailadres (jeugdlid)   ________________________________________________________________ 

 

Telefoon mobiel (van jeugdlid)____________________________________________________________ 

 

Geboortedatum (d.m.j)____________________ 

 

Algemeen Ouders/verzorgers  

 

Vader /verzorger 1     Moeder / verzorger 2    

Naam: 

 

  

Straat + 

huisnummer 

  

Postcode + 

woonplaats 

  

E-mailadres 

 

  

Telefoon  
vast / mobiel 

  

Beroep / 

hobby * 

 

  

 

* Wij willen onze leden graag leuke en uitdagende activiteiten aanbieden, denk hierbij aan een bezoek aan 

de brandweer of een kijkje in de bakkerij. In deze context vragen wij naar uw beroep.  U bent niet verplicht 

dit in te vullen. 
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Verzekering  

Nadat uw zoon/dochter als jeugdlid is aangemeld (het jeugdlid heeft dan een lidnummer ontvangen) valt 

hij/zij tijdens scouting opkomsten/activiteiten onder de collectieve W.A.-verzekering en 

ongevallenverzekering die voor alle leden van Scouting Nederland is afgesloten. Dit is een aanvullende 

verzekering, er zal altijd eerst aanspraak gemaakt worden op uw eigen verzekering.  

 

Mijn zoon/dochter is verzekerd bij Naam verzekeringsmaatschappij __________________________________  

  

Het verzekeringsnummer is __________________________________  

 

 

Gezondheidsgegevens  

Tijdens opkomsten, weekenden, uitstapjes en kampen is het belangrijk om enige kennis te hebben over de 

gezondheid van onze jeugdleden. In geval van nood kunnen wij deze gegevens nodig hebben. De 

formulieren worden bewaard scoutdash, een online systeem voor ledenadministratie-, email communicatie 

en aanwezigheid, waartoe alleen teamleiders en de ledenadministratie toegang heeft.  

We stellen het op prijs als u ons op de hoogte brengt van belangrijke veranderingen in de gezondheid van 

uw zoon/dochter. Uiteraard kunt u dit formulier ook mondeling toelichten. 

 

Zijn er lichamelijke of geestelijke zaken waar dagelijks rekening mee gehouden moet worden, zoals 

bijvoorbeeld astma, eczeem, hooikoorts, epilepsie, ADHD, autisme of iets dergelijks? Zo ja, waar moeten 

we rekening mee houden en hoe kunnen we er het beste mee om gaan?                                                                                                                          

 

 

Naam, adres en telefoonnummer van de huisarts van uw zoon/dochter:  

 

 

Moet uw zoon/dochter medicijnen gebruiken? Zo ja, welke en hoe?  

 

 

 Is uw zoon/dochter allergisch voor medicijnen, voedsel of iets anders? Zo ja, waarvoor?  

 

 

Volgt uw zoon/dochter een dieet, of moet er op enige ander vlak rekening gehouden worden met zijn/haar 

voeding?  

 

 

Zijn er nog andere zaken met betrekking tot de lichamelijke of geestelijke welgesteldheid van uw 

zoon/dochter waarmee wij rekening moeten houden? 

 

 

Ondertekening A.u.b. aanvinken als u met het onderstaande akkoord gaat  

 

         In geval van nood, zulks ter beoordeling van een arts, geef ik toestemming mijn zoon/dochter te laten 

opnemen en behandelen in een ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, indien het niet mogelijk bleek 

tijdig  

contact op te nemen.  
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Door ondertekening van dit inschrijfformulier geef ik aan dat ik op de hoogte ben van het feit dat    

tijdens Scoutingactiviteiten foto’s gemaakt kunnen worden en ga ik ermee akkoord dat Scouting 

Voerendaal deze vrijelijk mag gebruiken in Scouting gerelateerde publicaties zoals de website en/of de 

facebookpagina. Deze toestemming kan ten allen tijde worden ingetrokken.  

 

Door ondertekening van dit inschrijfformulier geef ik aan dat ik het formulier naar waarheid en, vooral 

met betrekking tot gezondheidsgerelateerde zaken (zowel lichamelijk als geestelijk),  

volledig heb ingevuld.  

 

Uw gegevens verstrekken wij zonder uw toestemming nooit aan derden. Om ons privacy beleid te lezen, 

verwijzen we graag naar onze website (www.scoutingvoerendaal.nl/voor-leden/privacy-policy-scouting-

voerendaal)  

 

Onze groep draait geheel en al op vrijwilligers die zich kosteloos inzetten. De leiding zet zich elke week in 

om onze leden een uitdagend en leuk programma aan te bieden. Ook achter de schermen zijn er diverse 

ploegen actief om de groep draaiende te houden voor onze leden. Helaas kunnen we dat niet allemaal alleen. 

Daarom willen we een beroep doen op U! Dus…..  

 

 Bent u bereid om minimaal één activiteit per jaar mee te organiseren? (U wordt persoonlijk of per mail 

benaderd) Denk hierbij aan: 

NL doet, Koningsdag, Schoolsport-olympiade, poetsploeg, klusploeg (onderstreep uw voorkeur)  

 

 

Verder willen we u graag op een paar belangrijke afspraken wijzen zoals aanwezigheid, telefoongebruik op 

scouting, huishoudelijk regelement e.d. Kijk hiervoor op belangrijke afspraken - Scouting Voerendaal 

 

Voor alle leden, ongeacht de leeftijd, geld dat ze tijdens Scoutingactiviteiten de door Scouting 

Voerendaal vastgestelde kleding zichtbaar moeten dragen. 

Er is geen officiële broek. We raden iedereen aan om een oude broek aan te trekken die tegen een 

stootje kan.  

Een verplicht accessoire voor alle leden is de das. Scouting is daar wereldwijd aan te herkennen. Bij 

Scouting Voerendaal dragen we de das met 'Cameron Erracht' -motief. De das is verkrijgbaar via 

scouting Voerendaal (mail voor meer info / bestelling naar Edith of zelf te bestellen via de scoutshop 

(er komen dan wel nog verzendkosten bij) Verder is het dragen van een blouse verplicht (rood, groen, 

beige of bordeaux rood voor explorers) ook verkrijgbaar in de scoutshop of te bestellen bij Edith). 

Naast de verplichte Scoutfit willen we 2 maal per jaar de mogelijk bieden om een t-shirt of trui te passen en 

te bestellen. Via mail en op deze site / facebookpagina zullen we ruim van te voren zo'n pasmoment 

aankondigen ( 1 x in het voorjaar en 1 x in het najaar). Dassen en speltaktekens/installatietekens zijn altijd 

op voorraad. Neem hiervoor contact op met info@scoutingvoerendaal.nl Tijdens zo'n pasmoment zijn ook 

tweedehands T-shirts, truien en blouses te koop, maar hiervoor geldt, op=op. 

 

Eventuele wijzigingen in het programma worden via mail doorgegeven (wellicht beland onze mail in uw spambox, 

gelieve dit zelf even in de gaten te houden !), maar zijn ook te vinden op onze besloten-( eerst even lidmaatschap 

aanvragen) -facebook-pagina. Hier kunt u ook foto’s en verslagen van opkomsten vinden.  

 

Datum _________________________________________________________________  

 

 

Handtekening ouder/verzorger ______________________________________________________________ 

 

http://www.scoutingvoerendaal.nl/voor-leden/privacy-policy-scouting-voerendaal
http://www.scoutingvoerendaal.nl/voor-leden/privacy-policy-scouting-voerendaal
https://scoutingvoerendaal.nl/voor-leden/huishoudelijk-regelment
mailto:info@scoutingvoerendaal.nl
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Doorlopende machtiging  

 

Naam incassant :   Stichting Scouting Voerendaal  

Adres incassant :   Goswijnstraat 17  

Postcode incassant :   6367 EB  

Woonplaats incassant :  Voerendaal  

Incassant ID :    NL63ZZZ410715610000  

 

 

Kenmerk machtiging: ----------------------------------------------(in te vullen door scouting)  

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de incassant om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van € 8,50 van uw rekening af te schrijven wegens 

maandelijkse contributie en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven in 

overeenstemming met de opdracht van de incassant. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u 

deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 

uw bank naar de voorwaarden.  

 

 

Lidnummer (in te vullen door scouting)  _________________________________________  

 

Naam :      _________________________________________  

 

Ouder/verzorger van (naam jeugdlid ) :  _________________________________________  

 

Adres :      _________________________________________  

 

Postcode :      _________________________________________  

 

Woonplaats :      _________________________________________  

 

Rekeningnummer (IBAN) : NL  _______________________________________ 

 

 Naam rekeninghouder :    _________________________________________  

 

Plaats en datum :     _________________________________________  

 

 

 

Handtekening :     _________________________________________  

 

 

Gooi dit inschrijfformulier in op onderstaand adres of verzend het in een voldoende gefrankeerde enveloppe 

naar (mailen naar edithmoonen@soutingvoerendaal.nl mag ook, mits het ondertekend is) 

 

LEDENADMINISTRATIE SCOUTING VOERENDAAL  

Kerkstraat 61  

6367 JB Voerendaal 

mailto:info@scoutingvoerendaal.nl

