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Sint Maarten-Hildegard 

Inschrijfformulier  

 

 
 

Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van scouting Sint Maarten-Hildegard? Je hebt inmiddels 

een paar keer meegekeken en je hebt de beslissing genomen om lid te worden. Vul je gegevens 

in op het inschrijfformulier. Na het invullen van je gegevens neemt de ledenadministratie en 

penningmeester contact met je op.  

 

Jouw gegevens 

Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je in als lid van 

Scouting. Verderop kun je eventueel aanvullende contactgegevens van je ouder(s)/verzorger(s) 

invullen. 

 

Voornaam*:  Voorletters*:  

    

Tussenvoegsel:  Achternaam*:  

    

Adres*:  Postcode*:  

    

Woonplaats*:  Land:  

    

Telefoon:    

    

Mobiel:    

    

E-mailadres*:    

    

Geslacht: Man / Vrouw** Geboortedatum*:  

 
*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen    

 

 

 

 

 

 

Zie het vervolg op de volgende pagina… 
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Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1  

Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s). 
 

Naam:  Telefoon:  

    

E-mailadres:    

 

Optioneel contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2 

Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s). 
 

Naam:  Telefoon:  

    

E-mailadres:    

 

Betalingsgegevens 

Om de contributiebetaling terug te kunnen vinden verzoeken we je deze over te maken onder 

vermelding van naam en speltak van het lid. Als extra controle willen we graag uw rekeningnummer 

om de betaling en de inschrijving aan elkaar te kunnen koppelen. 
 

IBAN nr                                         
 

Beeldmateriaal 

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten 

van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.  

 

 Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben   

 

Tot slot 

Om de inschrijving officieel te maken is het nodig dat dit formulier ondertekend wordt: 

 

Naam: Handtekening: 

 

Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder. 

 

 
 

 

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting! 

Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie, 

Gijs Steverink: secretaris@smhg.nl.  
 

Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap 

van Scouting Nederland registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving 

(AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online 

(https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens. 

mailto:secretaris@smhg.nl
http://www.scouting.nl/privacy
https://sol.scouting.nl/

