Inschrijfformulier Scouting Batenstein Vianen
Welkom! Fijn dat u of uw zoon/dochter lid wil worden van Scouting Batenstein Vianen. Wij vragen u
om dit inschrijfformulier volledig in te vullen.
Ik meld mijzelf of mijn zoon/dochter aan voor de volgende speltak:
O Welpen (7 t/m 11 jaar)
O Scouts (11 t/m 15 jaar)
O Explorers (15 t/m 18 jaar)
Voornamen:
Roepnaam:
Tussenvoegsel:

Achternaam:

Adres:
PC + woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer
ouders:

-

-

Geboorteplaats:
Mobiel ouders:

E-mail ouders:

Scouts en Explorers vragen wij ook een aantal eigen gegeven in te vullen. Voor Welpen is dit niet
nodig.
Telefoonnummer
lid:
E-mail lid:

Betalinggegevens

Voor Welpen, Scouts en Explorers kost het lidmaatschap van Scouting Batenstein Vianen €39,- per
kwartaal (€156,- per jaar). Op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober wordt dit bedrag per automatische
incasso van uw rekening afgeschreven voor het komende kwartaal.
Met het invullen van het machtigingsformulier in de bijlage, machtigt u Scouting Batenstein Vianen
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven.
Het opzeggen van het lidmaatschap is vier keer per jaar mogelijk: een maand voor ingang van het
nieuwe kwartaal, dus op 1 december, 1 maart, 1 juni en 1 september. Uitschrijven met
terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Ouderparticipatie

Bij aanmelding van een nieuw jeugdlid gaan wij ervan uit dat u als ouder(s)/verzorger(s) bereid bent
tot enige vorm van ouderparticipatie. Hierbij kunt u denken aan het verzorgen van vervoer bij
bijzondere opkomsten, ophalen van oud papier en het helpen bij klussendagen.
Na het invullen van het inschrijfformulier wordt er omtrent deze ouderparticipatie telefonisch
contact met u opgenomen.
Bedankt voor de aanmelding!
Datum:

-

-

Handtekening:

Gezondheidsformulier Scouting Batenstein Vianen
Wij vragen u om dit gezondheidsformulier volledig in te vullen. Maak – indien nodig – gebruik van
een bijlage (voorzien van voor- en achternaam) voor het vermelden van de gevraagde gegevens.
Bijzonderheden
• Vraagt de gezondheid van uw zoon/dochter speciale zorg?
O Ja, namelijk:
O Nee

• Lijdt uw zoon/dochter aan: ADHD, astma, hooikoorts, epilepsie of andere aandoeningen?
O Ja, namelijk:
O Nee

• Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen?
O Ja, namelijk:
O Nee

• Is uw zoon/dochter allergisch?
O Ja, voor:
O Nee

• Volgt uw zoon/dochter een dieet?
O Ja, namelijk:
O Nee

• Kan en mag uw zoon/dochter zwemmen?
O Ja, diploma’s:
O Nee

• Is uw zoon/dochter gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma?
O Ja
O Nee
Gegevens arts
• Huisarts
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

• Tandarts
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
• In geval van nood, ter beoordeling van een arts, geef ik hierbij toestemming mijn zoon/dochter te
laten opnemen en behandelen in een ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, wanneer het niet mogelijk
was tijdig contact met mij op te nemen.
O Ja
O Nee
Verzekeringen
• Aansprakelijkheidsverzekering
Maatschappij:
Polisnummer:
• Ongevallenverzekering
Maatschappij:
Polisnummer:
• Reisverzekering
Maatschappij:
Polisnummer:
• Zorgverzekering
Maatschappij:
Polisnummer:
Contactpersoon in geval van nood
Naam:
Adres:
PC + woonplaats:
Telefoonnummer:
Relatie met lid:

Mobiel nummer:

