
2020 - 2021 
Inschrijfformulier

Gegevens (jeugd)lid 

Achternaam: 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

E-mail:

______________________________________________________________

__________________________________ Voorletters: ______________ 

______________________________________________________________

_______________ Woonplaats: ______________________________ 

______________________________________________________________

Telefoonnummers: ____________________________ Mobiel: ________________________ 

Geboortedatum: ____________________________

Speltak:   Bevers (jongens/meisjes 5-7 jaar) 

Geslacht: M / V omcirkelen wat van toepassing is.

 Esta’s (meiden 7-11 jaar)

 Padvindsters (meiden 11-15 jaar)

 Stam (m/v 18-23 jaar)

Welpen (jongens 7-11 jaar)

 Verkenners (jongens 11-15 jaar)

 Explorers (m/v 15-18 jaar)

 Blijvers (m/v >23 jaar)

 *Vriend van Scouting Bosgeest: € 10,- /  € 20,- / anders nl. € ____ ,- 

Machtiging tot automatische afschrijving betreffende contributie 

Ondergetekende geeft zichzelf / zijn of haar ZOON / DOCHTER op als lid en machtigt hierbij tot 
wederopzegging Scouting Bosgeest die bedragen van zijn/haar bankrekening te incasseren die 
betrekking hebben tot de contributie: 

Naam (ouder/verzorger): ________________________________________________________ 

Adres:  ________________________________________________________ 

Postcode: _______________ Woonplaats: ______________________________ 

Bankrekeningnr (IBAN):  ________________________________________________________ 

Hij/zij verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften volgens lidmaatschapsvoorwaarden, 
zoals gepubliceerd op www.scouting.nl en www.bosgeest.nl. 

Datum:  ___________ Handtekening: _______________________  
(voor leden onder 18 jaar ouder/verzorger) 

Indien u met een uit hoofde van deze machtiging verrichte boeking niet akkoord gaat kunt u binnen 30 
dagen aan uw bank opdracht geven het bedrag op uw rekening terug te boeken.  

http://www.scouting.nl/
http://www.bosgeest.nl/
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Inschrijfformulier

Dit gedeelte goed bewaren 

Contactgegevens: 

Contributie: 

Wijze van betalen: 

Bankgegevens:  

Scouting Bosgeest 
Van der Weijdenlaan 2b, Noordwijkerhout 
Website: www.bosgeest.nl 

Voorzitter 
Ruud Duivenvoorden
voorzitter@bosgeest.nl 

Secretaris 
Gera Baas
secretaris@bosgeest.nl 
Westeinde 40b, 2211 XP Noordwijkerhout (Postadres)

Penningmeester 
Ellen Clemens-van der Hulst  
penningmeester@bosgeest.nl 

€ 90.00 per jaar (seizoen 2019-2020)

Wij behouden ons het voorrecht voor het ophogen van de contributie bij de start 
van nieuwe seizoen. Bij wijzigingen wordt u vooraf op de hoogte gesteld. 

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij de secretaris of 
penningmeester. Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 15 oktober 
te geschieden. Als het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd is de contributie 
geheel verschuldigd. Bij opzeggen gedurende het lopende verenigingsjaar vindt 
er geen restitutie van contributie plaats.

Automatische incasso 

Bij geen automatische incasso ontvangt u een maal per jaar een contributienota.  

Indien u zich aanmeldt gedurende het seizoen, dan wordt de contributie naar 
rato berekend met een minimum van € 37,75 (inschrijfgeld Scouting NL + 
speelgeld). 

Scouting Bosgeest  
Rabobank Noordwijkerhout 

Rekeningnummer: IBAN :NL74RABO0346928729. 
BIC:RABONLU2 

K.v.K.nummer 27314901 

Social media: 

* Vriend van:

Tijdens scoutingactiviteiten kan er beeldmateriaal worden gemaakt, deze foto’s 
of video's kunnen worden gebruikt voor social media, websites en ander 
promotie materiaal van Scouting Bosgeest. Indien u bezwaar maakt tegen het 
gebruik van foto’s van uzelf / uw zoon / uw dochter, vragen wij u dit te melden 
bij de secretaris. Ons privacybeleid is na te lezen op: www.bosgeest.nl/privacy

Als vriend van Scouting Bosgeest schenkt u jaarlijks, vrijwillig een extra bedrag 
naar keuze. Dit omdat u het bijvoorbeeld kunt missen en ons werk erg belangrijk 
vindt en ons zo extra wilt steunen. Vul hiervoor het extra vakje bij Speltak op het 
vorige blad in. Meer info op www.bosgeest.nl/vrienden 

http://www.bosgeest.nl/
mailto:voorzitter@bosgeest.nl
mailto:secretaris@bosgeest.nl
mailto:penningmeester@bosgeest.nl



