
 

 

30-11-2015 

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. 
 

Inschrijfformulier Scouting Nienoord Leek 
[1] Persoonlijke gegevens 

Achternaam*  Roepnaam*  

Straat*  Huisnummer*  

Postcode*  Woonplaats*  

Geslacht* M  /  V Geboortedatum*  

Telefoonnummer**  Mobiel nummer**  

E-mail kind**  

E-mail ouder/verzorger**  

 
[2] Aanvullende gegevens 

Zorgverzekeraar*  Polisnummer*  

Bijzonderheden bijv. 
dieet allergie of 
medicijnen. 

 

Bij nood waarschuwen*  Telefoonnummer*  

Zwemdiploma* A  /  B /  C  /  Meer   

 Ik geef hierbij toestemming voor het maken van foto’s en film materiaal en het plaatsen hiervan op onze 
 eigen website. 
 
[3] Doorlopende SEPA-machtiging      

Rekeninghouder*  
IBAN nummer*  

 Ondertekende verleent machtiging om per kwartaal de verschuldigde contributie (€ 32,50)  van 
 bovenstaande rekening af te schrijven (Verplicht, er zijn geen andere betalingsmethoden mogelijk).  
 Ons incassant-ID is NL28ZZZ410093570000, uw machtingskenmerk  
   

Datum*  Handtekening* 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Scouting Nienoord Leek om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van Scouting Nienoord Leek. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
 [4] Gegevens lidmaatschap  (Dit gedeelte wordt door de speltak leiding en het secretariaat ingevuld.) 

Speltak*  Datum*  

Lidnummer  Handtekening*  
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Hoe werkt het inschrijfformulier? 

*  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 communicatie voor ons gemakkelijker.  

[2] Aanvullende gegevens 

Hier dient u aanvullende informatie in te vullen voor eventuele ongevallen. Vul dit gedeelte helemaal 
in. Het gedeelte bijzonderheden kunt u gebruiken om bijvoorbeeld medicijnen, allergie of een dieet 
op aan te geven en eventueel nog andere zaken. 

[3] Gegevens rekeninghouder 

Hier dient u de naam van de rekeninghouder in te vullen samen met het rekeningnummer en de 
bank waarbij u de rekening heeft.  U dient Scouting Nienoord te machtigen om de verschuldigde 
contributie (per kwartaal € 32,50) van uw rekening af te schrijven. Het lidmaatschap van Scouting 
Nienoord Leek kan alleen worden aangegaan wanneer u akkoord gaat met het automatisch incasso.  

De contributie wordt per kwartaal achteraf geïncasseerd op de eerste dag van het nieuwe kwartaal. 
Dus voor het eerste kwartaal van 2014 wordt geïncasseerd op 1 april 2014. 

[4] Gegevens lidmaatschap 

De delen speltak, contactpersoon en de handtekening dienen te worden ingevuld door de 
desbetreffende speltak. 

Het lidnummer wordt ingevuld door het secretariaat. 

[5] Inleveren bij de desbetreffende speltak 

U moet dit formulier inleveren bij de leiding van de desbetreffende speltak. Zij zorgen ervoor dat het 
uiteindelijk bij het secretariaat terecht komt. 

De desbetreffende speltak moet het formulier inleveren bij het secretariaat. 

Adres:  Secretariaat Scouting Nienoord Leek 
   Lindsterlaan 56 
   9363 XB  MARUM 

 Voor vragen kunt u terecht bij: 

E-mail:  secretariaat@scoutingnienoord.com  


