Scouting Alexandergroep Ermelo

Gegevens nieuw lid:
Achternaam:

Geslacht:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Straat:

Geboorteplaats:

JONGEN / MEISJE*

Postcode:
Woonplaats:

Ja, dit lid of diens wettelijke vertegenwoordiger heeft zich op de hoogte gesteld
van de rechten en plichten die het lid volgens
het huishoudelijke reglement van Scouting
Nederland heeft ten aanzien van het
lidmaatschap.**

Mobiel telefoonnummer nieuw lid:

E-mailadres nieuw lid:

Gegevens ouder/verzorgers:

Ja, ik ga akkoord met het publiceren
van foto’s van mijn zoon/dochter
op onze facebookpagina/website.**

Straat:
Postcode:

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
**Aankruisen wat van toepassing is.

Woonplaats:
Telefoonnmr.:
Geheimnummer: JA / NEE*

2e Telefoonnmr.:
(ingeval van nood)

Geheimnummer: JA / NEE*

E-mailadres ouder/verzorger:

Automatische incasso:
Incasso per:

JA / NEE*

jaar (€ 135,00) / 3 termijnen (€ 140,85)*

Ondergetekende machtigt de penningmeester van
Stichting Alexandergroep Ermelo tot automatische
afschrijving.

Plaats:
Datum:
Naam ouder/verzorger:

Naam rekeningnummerhouder:
Handtekening ouder/verzorger:

IBAN Nummer:
N L
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TOELICHTING INSCHRIJFFORMULIER
Hoe gaat de inschrijving in z’n werk?
U schrijft uw kind in voor een bepaalde leeftijdsgroep
(speltak) aan de hand van de leeftijd
van uw kind. Indien er geen plaats is in de
betreffende speltak, wordt uw kind op een
wachtlijst geplaatst. Scouting Alexandergroep heeft de volgende speltakken:
Welpen vanaf 7 jaar t/m 11 jaar
Scouts vanaf 10 jaar t/m 15 jaar
Explorers vanaf 14 jaar t/m 18 jaar
Als er plaats is of als er plaats vrijkomt, wordt u
benaderd door de leiding van de betreffende speltak.
Uw kind kan dan twee keer komen kijken. Daarna
beslist u definitief voor het lidmaatschap. Daarna zal
uw kind met terugwerkende kracht worden
ingeschreven bij onze scouting en scouting
Nederland.
Waarom wordt mijn kind ook lid van scouting
Nederland?
Ieder lid wordt ingeschreven bij Scouting Nederland.
Ieder lid kan via www.sol.scouting.nl je Scoutcard
downloaden. Deze kaart is niet alleen je lidmaatschapsbewijs van Scouting Nederland, maar biedt je
ook allerlei voordelen in binnen- en buitenland o.a.:






mogelijkheid tot deelname aan nationale en
internationale Scoutingevenementen;
alle inspiratie uit jouw eigen Scouting Magazine
dat je vier keer per jaar ontvangt;
speciale aanbiedingen bij de ScoutShops met
je Scoutcard;
de Scouting-ledenprijs op de Scouting
Labelterreinen of Scoutingterreinen in het
buitenland;
verzekeringen voor aansprakelijkheid en
ongevallen.

Waar kan ik het lidmaatschapsvoorwaarden en
huishoudelijk reglement vinden van scouting
Nederland?
Om lid te mogen worden van scouting Nederland
dient het kind of de wettelijke vertegenwoordiger
zich op de hoogte te stellen van de
lidmaatschapsvoorwaarden en het huishoudelijk
reglement van scouting Nederland (te vinden op
onze website, onder “Downloads/Regels en
afspraken”.

Wat is de contributie van
Scouting Alexandergroep:
De contributie is € 135,00 per jaar. Bij betaling in
3 termijnen is de contributie € 140,85.
Hoe gaat de betaling in z’n werk?
Betaling gaat via automatische incasso.
Er zijn 2 betalingsmogelijkheden:
1. Betaling in 1 termijn (€ 135,00):
1e termijn incasso rond 1 oktober

2. Betaling in 3 termijnen (3 x € 46,95):
1e termijn incasso rond 1 oktober
2e termijn incasso rond 1december
3e termijn incasso rond 1 februari

Hoe gaat de opzegging in zijn werk?
Mocht u het lidmaatschap willen
opzeggen, dan kunt u hiervoor een
uitschrijfformulier downloaden op
onze website:
www.alexandergroep.nl/downloads/
algemeen (uitschrijfformulier).
Let op: bij tussentijds opzeggen is
restitutie van de jaarcontributie niet
mogelijk! U betaalt altijd voor 1 jaar
contributie.Wanneer u het lidmaatschap
op wilt zeggen, dient u dat voor 1 juli
van het lopende scouting seizoen
kenbaar te maken.
Inleveren inschrijfformulier?
Dit formulier dient volledig te worden
ingevuld en bij aanvang van de eerste
volgende opkomst te worden ingeleverd bij
de speltakleiding.
U kunt het formulier ook ingevuld per email
sturen naar:

ledenadministratie@alexandergroep.nl

LIEVER GEEN AUTOMATISCHE INCASSO?
Neem dan contact op met onze penningmeester.
penningmeester Marlies Prust.

penningmeester@alexandergroep.nl
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