Inschrijfformulier Scouting Maggy Lekeux
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij vragen u dit formulier bij de eerste opkomst in te vullen en in te leveren bij de leidinggevenden.
Kandidaat-leden mogen altijd vier keer gratis meedraaien met de groep. Daarna besluit u en het betreffende
leidingteam of uw kind lid wordt. In dat geval bent u contributie verschuldigd.
Let op: Het is belangrijk om alle gegevens in te vullen voor de administratie van Scouting Nederland. Na
inschrijving ontvangt u bericht en kunt u inloggen op de site van Scouting Nederland.
Naam kind
Geboortedatum
Adres
Postcode / Plaats
Telefoon thuis
GSM Vader
Naam:
06GSM Moeder
Naam:
06Email ouders
Zorgverzekering
Polisnummer
Was het kind ooit eerder lid van
Nee
een andere scouting groep
Ja, lidnummer
Ik ga akkoord met het maken van foto’s tijdens opkomsten en kampen
Ja
Nee
Zo, ja mogen foto’s gebruikt worden voor onze website en
promotionele doeleinden als een krantenartikel?
Ja
Nee
Zwemdiploma’s A
B
C
( omcirkelen wat van toepassing is)
Wilt u hieronder aangeven of er bij uw kind een ziektebeeld is waar wij eventueel rekening mee
moeten houden, of dat uw kind ergens allergisch op reageert (bijv. voedsel, planten of insectenbeten)

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Met vriendelijke groeten, Bestuur Maggy Lekeux
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Instructies voor de leiding:
Laat het inschrijfformulier direct bij de eerste proefopkomst invullen door de ouders. Bewaar het formulier in
de map van je speltak. Teken de eerste vier opkomsten aan door telkens de datum en je naam in te vullen.
Datum:
Ingevuld door:
Datum eerste opkomst:
Datum tweede opkomst:
Datum derde opkomst:
Datum vierde opkomst:
Wordt lid van Maggy Lekeux?
JA , m.i.v.
NEE
Speltak:
Handtekening ouder:

•
Als het kind geen lid wil worden: verwijder en vernietig dit document
•
Als het kind wel lid wil worden:
1.Controleer of alle gegevens op het inschrijf en incasso formulier zijn ingevuld, laat tekenen voor akkoord.
2.Geef de ouders/verzorgers een Medisch Formulier mee.
2.Maak een kopie. Bewaar de kopie in de map en breng het origineel naar de ledenadministratie.
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