Tarcisius

Leden administratie Scouting Tarcisius

 Scouting is een plezierige
vrijetijdsbesteding die een
bijdrage levert aan de vorming
van de persoonlijkheid

U wordt verzocht:





De gevraagde gegevens te verstrekken.
Kennis te nemen van de gegevens onderaan het formulier.
Uw handtekening te plaatsen en het formulier in te leveren bij de leiding van de
speltak. Deze geven dit door aan de leden administratie

Door de ouders/verzorgers in te vullen gegevens:
Voor- en Achternaam jeugdlid

:____________________________________

M/V

Adres (straat+nr.)

:______________________________________________

Postcode en Woonplaats

:________

Telefoonnummer thuis

:______ - ______________ geheim? Ja / Nee

Mobiele telefoon (ouders)

:______ - ______________ geheim? Ja / Nee

Geboortedatum

: __ __ / __ __ / __ __ __ __ (dd/mm/jjjj)

Naam ouders/verzorgers

: ______________________________________________________________________

E-mail adres ouders

: _______________________________@_____________________________________

E-mail adres jeugdlid

: _______________________________@_____________________________________

Ziekteverzekeraar, Polisnr.

: ______________________

_________

______________________________

W.A. verzekering, Polisnr.

: ______________________

_________

______________________________

Zijn er bijzonderheden

: _____________________________________________________________________

____________________________________

U geeft wel / geen toestemming voor het gebruiken van foto’s en/of videomateriaal t.b.v. van de Scouting
Tarcisius-site of Scouting Tarcisius Promotie

Plaats : ____________________
Handtekening: ………………

Datum : ___________________

Door de leiding van de speltak in te vullen gegevens:
Jeugdlid komt bij speltak
:Bevers,Shanti-Welpen,Welpen,Esta-Welpen,Gidsen,Adelaars,Verkenners,Rowans,Sherpa’s
Roverscouts

Datum inschrijving

: _____-_____- 20___

Datum uitschrijving

: _____-_____- 20___

Dit zou U nu moeten weten:
Met het zetten van de handtekening geeft U aan dat U weet:
- dat adres wijzigen of opzeggen van het lidmaatschap alleen schriftelijk kan ! (E-Mail)
En bovendien bent U akkoord gegaan met...:
-De hoogte- en betaling van de contributie vooraf. Contributie wordt niet terugbetaald.
-Kamp geld wordt 4 weken vooraf betaald. Bij annulering is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, over 40% of de meerdere werkelijk kosten geen
terug betaling mogelijk.
-Registratie van naam, adresgegevens en geboortedatum in onze ledenadministratie
-Lidmaatschap van vereniging Scouting Tarcisius en de overkoepelende organisatie vereniging Scouting Nederland

Ingeschreven bij Scouting nederland onder Nr.:1551,

www.scoutingtarcisius.com

K.v.K. 20142300

Mail naar info@scoutingtarcisius.com
















Bestuur: 076-502 29 35
Bevers: 06-12918762
Shanti Welpen: 0 6-50 99 53 43
Esta Welpen: 06-23 73 30 10
Welpen: 06-28 02 81 74
Gidsen: 06-22 93 55 16
Verkenners: 076-501 00 37
Adelaars: 06-37 17 47 04
Sherpa's: 06-38781561
Rowans: 076-514 51 76
V.V.S. :076-502 02 99
Rover Scouts: 06-48 69 73 24
Beheerder: 06-15 52 80 57
Site :
info@scoutingtarcisisus.com

 't Scouthonk
Vijfhuizenweg 10
4871 EE Etten-Leur
076-502 24 44

