Inschrijfformulier Lidmaatschap
Scouting St. Jozef Meerssen
Hierbij meld ik mijn zoon / dochter * aan voor het lidmaatschap van Scouting Meerssen.
De aanmelding geldt voor : …………………… (naam speltak) met ingang van : ………- ……….- ..................
Naam

: …………………………………

Voornaam

: …………………………………….

Geb. datum

: ……. - ………. - ……………..

E-mail

: …………….@...........................

Straat

: …………………………………

Huisnummer

: …………………………..

Woonplaats

: …………………………………

Postcode

: ………….. - ……………

Telefoon nr.

: ……. - .................................

GSM nr. ouder(s)

: 06 - ……………………..

E-mail ouder(s)

: …………….@......................

Naam ouder(s)

: ..................................................

Huisarts

: …………………………………

Ziekenfonds naam

: ……………………………………..

Telefoon nr.

: ……. - .................................

Polis nr.

: ……………………………………..

Gebruikt uw kind medicijnen waar de leiding rekening mee dient te houden

ja / nee*

Zo ja, s.v.p. vermelden : ................................................................................

Heeft uw kind een ziekte of handicap waar de leiding rekening mee dient te houden

ja / nee*

Zo ja, s.v.p. vermelden : ................................................................................

Heeft uw kind een (voedsel) allergie waar de leiding rekening mee dient te houden

ja / nee*

Zo ja, s.v.p. vermelden : ................................................................................
De contributie bedraagt € 10,00 per maand. De contributieheffing vindt plaats in de maanden september en
februari. Telkens bedraagt het te betalen bedrag € 50,-. Deze vindt bij voorkeur plaats door middel van een
automatische incassomachtiging.
Ik ben terecht gekomen bij Scouting Meerssen via : een artikel uit de Geulbode / de Scouting Meerssen
website / wervingsfolder / een lid van de vereniging*, namelijk (naam lid) …………………………………….
S.v.p. aan kruisen

□ Hierbij geef ik toestemming tot het verwerken van de persoonsgegevens voor de activiteiten van de
Scoutinggroep.
Meerssen : …….. - ……….- .......... Voor akkoord : ………………………(naam ouder / verzorger)

Handtekening : ……………………………………..
*) doorhalen indien niet van toepassing
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