
 
 
 

 

01-12-2010 

Scouting Nienoord Leek, Lindsterlaan 56, 9363 XB Marum, ABN NL35ABNA0598016473, secretariaat@scoutingnienoord.com 
 

Speltak de Bevers (5 – 7 jaar)  Speltak de Welpen ( 7 – 11 jaar)   Speltak de Scouts (11- 16 jaar) 
bevers@scoutingnienoord.com  welpen@scoutingnienoord.com  scouts@scoutingnienoord.com  
Knab NL44KNAB0729732053  Knab NL40KNAB0731838092  Knab NL68KNAB0731839722      
 

Speltak de RSA (15 – 18 jaar)  Speltak de NSL ( 18+ jaar)  Speltak de NOS (27+ jaar) 
rsa@scoutingnienoord.com   nsl@scoutingnienoord.com  nos@scoutingnienoord.com 
Knab NL50KNAB0731840143  Knab NL50KNAB0723708827  Knab NL63KNAB0731840976 

Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding die een bijdrage levert aan de vorming van de persoonlijkheid. 
Scouting heeft ruim 90.000 leden, circa 30.000 kaderleden, 32 miljoen leden wereldwijd en 1.300 Scoutinggroepen. 

 

Beëindigingsformulier lidmaatschap 
 

[1] Persoonlijke gegevens lid 

Achternaam lid*  Roepnaam lid*  

Telefoonnummer**  Mobiel nummer**  

 
 

[2] Gegevens beëindiging lidmaatschap 

Reden van beëindiging 
lidmaatschap. 

 

 

 

      

Beëindigen per  1 januari  1 april Jaartal 20 

  1 juli  1 oktober  

     

Naam*  Handtekening* 
 
 
[3] Opsturen naar het secretariaat 

Adres:   Secretariaat Scouting Nienoord Leek 
   Lindsterlaan 56 
   9363 XB  MARUM 

seretariaat@scoutingnienoord.com  
 

Dit gedeelte wordt door het secretariaat ingevuld. 

[4] Gegevens secretariaat 

Datum ontvangen  Datum uitschrijving  
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Hoe werkt het beëindigingsformulier? 

*  Invullen verplicht! 

** Eén van beiden invullen verplicht! 

 

[1] Persoonlijke gegevens 

Hier dient u de persoonlijke gegevens van het lid in te vullen. Vul het formulier zo compleet mogelijk 
in, dit maakt eventuele communicatie voor ons gemakkelijker.  

[2] Gegevens beëindiging lidmaatschap 

Hier kunt u eventueel de reden van de beëindiging invullen. Wij stellen het zeer op prijs als u dit wilt 
invullen. 

Per wanneer het lidmaatschap moet worden beëindigd. Het beëindigingformulier dient ten minste 
één maand voor de start van het nieuwe kwartaal aanwezig te zijn bij het secretariaat. Dus wanneer 
u zich wilt uitschrijven per: 

1 januari 2011  dient het formulier uiterlijk aanwezig te zijn voor  1 december 2010 
1 april 2011  dient het formulier uiterlijk aanwezig te zijn voor  1 maart 2011 
1 juli 2011  dient het formulier uiterlijk aanwezig te zijn voor  1 juni 2011 
1 oktober 2011  dient het formulier uiterlijk aanwezig te zijn voor  1 september 2011 

Het beëindigen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per kwartaal! 

Verder naam en handtekening van het lid of (wanneer het lid jonger is dan 18 jaar) van de ouder / 
verzorger. 

[3]  Opsturen naar het secretariaat 

   Secretariaat Scouting Nienoord Leek 
   Lindsterlaan 56 
   9363 XB  MARUM 

seretariaat@scoutingnienoord.com  
 
 

Voor vragen kunt u terecht bij: 

E-mail:   secretariaat@scoutingnienoord.com   

[4] Gegevens secretariaat 

Gegevens in te vullen door het secretariaat. 
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