
  

Scouting Willem-Alexander Harmelen 
Adres Clubhuis De Uithof 3 ● 3481 WE Harmelen 

e-mail gegevensbeheerder@scoutingharmelen.nl ● Website https://www.scoutingharmelen.nl
Bank NL 29 RABO 0325 3334 59 

Opgave lidmaatschap 
Gegevens lid 

Voornaam Tussenvoegsel 
Achternaam Geslacht Man Vrouw Overig 
Adres Postcode & woonplaats 
Telefoon thuis Mobiel 
Geboortedatum Geboorteplaats 
E-mailadres

Gegevens ouder/verzorger 
Voornaam  Tussenvoegsel 
Achternaam  Mobiel 

Indien de adresgegevens afwijken van het jeugdlid, dan deze graag hier onder invullen 
Adres  Postcode & woonplaats  
Telefoon thuis  E-mailadres 

Optioneel: Gegevens ouder/verzorger 2: 
Voornaam  Tussenvoegsel 
Achternaam  Mobiel 

Indien de adresgegevens afwijken van het jeugdlid, dan deze graag hier onder invullen 
Adres  Postcode & woonplaats  
Telefoon thuis  E-mailadres 

Scoutinggegevens: 
Speltak Functie Jeugdlid 

Leider/leidster 
Bestuurslid 

Bevers (4-7 jaar) (Momenteel niet actief)
Welpen (7-11 jaar)
Scouts (10-15 jaar)
Explorers (14+) 

Ondersteuning en hulp: 
Onze vereniging draait volledig op basis van vrijwilligers. Dit betreft niet alleen onze wekelijkse 
opkomsten maar bijvoorbeeld ook alle groepsactiviteiten, klussen op het terrein, materiaalonderhoud 
en bestuursfuncties. We kunnen daarbij ook de hulp van ouders goed gebruiken. Mocht je ons hier in 
willen ondersteunen, een leuke activiteit willen organiseren of wil kan je de groep op een andere 
manier ondersteunen? Laat het ons hier onder dan vooral weten. 

Rijden voor een kamp/activiteit Doen van materiaalonderhoud Als leiding bij een speltak 
Meehelpen bij een activiteit Bij klussen op het terrein Als bestuurslid 
Meehelpen maar nog geen idee waarbij 
Ik kan de groep ondersteunen met 

Heb je interesse om te helpen maar mis je nog ervaring of de benodigde kennis, dan is dat geen probleem. 
Uiteraard zullen we jou begeleiden en waar nodig helpen bij het uitvoeren van je functie. Binnen Scouting 
Nederland zijn er ook diverse trainingen beschikbaar voor de verschillende functies. 

Beeldmateriaal: 
Wij gebruiken foto’s (en soms filmpjes) van de opkomsten en kampen voor onze website en op 
(social)media. Hierop is het jeugdlid mogelijk zichtbaar. Foto’s worden alleen geplaatst na een strenge 
selectie. Mocht je een foto toch als niet prettig ervaren dan kan dit altijd via de leiding gemeld worden. 

     Akkoord                     Niet akkoord (Onze leiding ontvangt graag een toelichting) 

Machtiging automatische incasso: 
De contributie bedraagt € 100,00 per jaar. De contributie wordt in halfjaarlijkse termijnen geïnd aan 
het begin van elke termijn. Hiervoor ontvangt u per keer een nota. De contributie gaat in per de 
maand volgend op de datum van inschrijving. In de bijgesloten brief vindt u meer informatie. 

Bankgegevens: 
Rekeningnummer Tenaamstelling 

Handtekening Datum 

* met vragen kunt u terecht bij onze gegevensbeheerder (gegevensbeheerder@scoutingharmelen.nl)
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