
 
 
 

 

Inschrijfformulier   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik heb interesse om in de mailinglijst te komen van de Vrienden van Hubertus.  
Hiermeekan ik zelf beslissen – nadat een verzoek voor assistentie is ontvangen via de mail – om te assisteren. 
 

E-mailadres:   
 

Voor meer informatie zie onze website www.eos-sthubertus.nl 

Persoonsgegevens 
 

Roepnaam:   E-mailadres ouder 1:   
 

Voorletters:   (E-mailadres ouder 2):   
 

Achternaam:   Geslacht:   
 

Adres:   Geboortedatum:   
 

Postcode:   Geboorteplaats:   
 

Woonplaats:   Geboorteland:   
 

Telefoon thuis:   Speltak:   
 

Tel. mobiel ouder 1:   IBAN nummer:   
 
(Tel. mobiel ouder 2):   IBAN ten name van:   
(Indien vanwege persoonlijke redenen gewenst, graag van beide ouders telefoonnummers en mailadressen vermelden) 
 

Algemene voorwaarden 
1. Genoemd persoon meldt zich automatisch aan als lid van de landelijke vereniging Scouting 

Nederland en maakt hierdoor deel uit van Scoutingroep EOS/st Hubertus te Terneuzen. Door dit 
formulier te ondertekenen onderschrijft men de doelstellingen van Scouting Nederland. 

2. Alle leden van Scouting Nederland zijn landelijk geregistreerd. Deze adresgegevens kunnen gebruikt 
worden – alleen na toestemming van Scouting Nederland - voor het toezenden van informatie aan 
derden. Indien u hier geen prijs op stelt moet u dit zelf schriftelijk kenbaar maken aan: Scouting 
Nederland / Ledenadministratie / Postbus 210 / 3830 AE Leusden. 

3. De ouders zijn zich ervan bewust dat lid worden van Scouting tevens inhoudt om tijdig te voldoen 
aan de contributieverplichtingen van onze groep. Dit gebeurt via automatische incasso. Het exacte 
contributiebedrag kan men terugvinden op de website. Men is steeds lid voor een trimester; 
uitschrijven moet dus schriftelijk gebeuren vóór 1 januari, 1 mei of 1 september! 

4. Een automatische afschrijving kan alleen plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor heeft 
gegeven: daarom is uw handtekening nodig. Deze automatische afschrijving zal 1 februari, 1 juni, 1 
oktober door Scouting EOS/St.Hubertus (IBAN: NL35RABO0132789418) geïncasseerd. 

5. Als u het niet eens bent met een afschrijving heeft u 56 dagen de tijd om uw bank de opdracht te 
geven het bedrag terug te storten. 

6. De contributie tot aan het volgende trimester wordt via een tussentijdse extra incasso geïncasseerd. 
Na definitieve inschrijving in de ledenadministratie van Scouting Nederland wordt er een lid nummer 
aangemaakt. Hiermee kan men zich op www.scouting.nl aanmelden. 

7. Tijdens activiteiten worden er regelmatig foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen door de groep gebruikt 
worden op de website en voor promotionele activiteiten. Indien men bezwaar heeft tegen bepaalde 
foto’s kan men dit kenbaar maken via de speltakleiding. 

8. Alleen volledig ingevulde formulieren zullen worden verwerkt. Als het formulier niet volledig is 
ingevuld zal men niet ingeschreven worden. 

 

Toestemming 
Ondergetekende meldt hierbij haar/zijn dochter/zoon aan bij Scouting EOS/St. Hubertus groep. Zij/hij 
verklaart de voorwaarden te hebben ontvangen en gaat akkoord met de daarin vermelde verplichtingen. 
 

Datum:   Handtekening ouder/verzorger:   

http://www.eos-sthubertus.nl/
http://www.scouting.nl/

