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INSCHRIJFFORMULIER 

SCOUTING ROOTHAANGROEP 

(zie toelichting op 3e bladzijde) 
 

 
Gegevens lid (de vetgedrukte velden zijn verplicht in verband  met het scoutingregistratie systeem) 

Achternaam :  __________________________________________________________  

Roepnaam :  __________________________________________________________  

Voorletter(s) : ___________________  Geslacht : M / V * 

Straat en huisnummer :  __________________________________________________________  

Postcode en woonplaats :  __________________________________________________________  

Geboortedatum en -plaats :  __________________________________________________________  

Telefoonnummer lid :  ________________________ (vast) :  ____________________ (mobiel) 

E-mailadres :  __________________________________________________________  

  
Speltak :   Bevers / Welpen / Scouts / Explorers / Roverscouts / Stam / Bestuur * 

Eerder op scouting gezeten :   Ja / Nee * 

Indien ja, lidnummer :                    

  
Bijzonderheden die voor de  :  __________________________________________________________  

leiding van belang kunnen zijn  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

  
Gegevens ouder of verzorger (indien jonger dan 18 jaar) 

Naam ouder of verzorger 1 :  __________________________________________________________  

Telefoonnummer mobiel :  __________________________________________________________  

E-mailadres :  __________________________________________________________  

Naam ouder of verzorger 2 :  __________________________________________________________  

Telefoonnummer mobiel :  __________________________________________________________  

E-mailadres :  __________________________________________________________  

  
Ik geef wel/geen* toestemming voor het maken van foto’s en/of filmbeelden tijdens opkomsten, kampen en 

andere activiteiten en het publiceren daarvan op de website van de groep, nieuwsbrief, e.d. 

 

Machtiging afschrijven contributie / Accordering Privacy beleid 

Ondergetekende  

• gaat akkoord met het privacy beleid van Scouting Roothaangroep, zoals te lezen is op de website 

• verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Vereniging Scouting Roothaangroep om van zijn/haar 

ondergenoemde rekening € 32,50 per kwartaal af te schrijven wegens de verschuldigde contributie ten 

behoeve van bovenstaand lid. 

Rekeningnummer (IBAN) : N L                  

  

Op naam van :  __________________________________________________________  

  

Datum :   -   -              

  
Handtekening :  __________________________________________________________  

 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
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Bekendheid Scouting 

We hebben nog een vraag: Hoe bent u bekend geworden met Scouting Roothaangroep? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Brengen en ophalen van uw kind 

Wij gaan ervan uit dat u, als ouder/verzorger, uw kind (Bevers en Welpen) zelf komt brengen en 

ophalen. Wordt uw kind incidenteel door een andere volwassene opgehaald (buren, opa/oma), dan 

dient de leiding dit vooraf te weten.  

Voor de oudere jeugdleden (Scouts, Explorers en Roverscouts) verwachten wij dat u afspraken met 

uw kind maakt over het brengen en ophalen dan wel het zelfstandig reizen naar de Roothaanhoeve. 

 

Hulp van ouders/verzorgers 

Volgens een goede scouting traditie is het binnen Scouting Roothaangroep regel, dat de 

ouders/verzorgers van de leden incidenteel mee helpen bij activiteiten. Hieronder kunt u aangeven 

waarmee u wilt helpen. 

 

Wij willen helpen met: 

 Zitting Ouderraad  

 Jaarlijks onderhoud terrein (snoeien, e.d.)  

 Jaarlijks grote schoonmaak gebouwen  

 Regelmatig grasmaaien volgens een rooster  

 Regelmatig schoonmaak gebouwen volgens een rooster  

 Klussen op elke 2e zaterdag van de maand  

 Collecte lopen voor Jantje Beton en/of Oranje Fonds  

 Evt. andere activiteiten  

 

Hartelijk dank voor uw opgave. Wij zullen contact met u opnemen als we van uw aanbod gebruik 

willen maken. 

 

Tenslotte: 

Zijn we nog wat vergeten of heeft u nog een goed idee? Schrijft u het er a.u.b. bij! 

 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

In te vullen door de ledenadministratie 

Lidnummer :                    

  

Inschrijfdatum :   -   -              
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Toelichting inschrijfformulier Scouting Roothaangroep 

Hoe werkt een inschrijving? 

U schrijft uw kind in voor een bepaalde leeftijdsgroep (speltak) aan de hand van de leeftijd van uw kind.  

 

Contributie 

Contributies worden 1 x per kwartaal geïncasseerd. De contributie wordt berekend vanaf de ingangsdatum van 

het lidmaatschap en wordt naar rato berekend. De inschrijfdatum wordt door de ledenadministratie bij ontvangst 

van dit formulier ingevuld. 
 

Speltakken 

Scouting Roothaangroep heeft de volgende speltakken: 

Bevers vanaf 5 jaar t/m 7 jaar  

Welpen vanaf 7 jaar t/m 11 jaar  

Scouts vanaf 11 jaar t/m 15 jaar  

Explorers vanaf 15 jaar t/m 18 jaar  

Roverscouts vanaf 19 jaar t/m 23 jaar   

 

Gegevens 

We hebben uw telefoonnummer nodig om eenvoudig contact met u op te kunnen nemen. Heeft u een geheim 

nummer, dan kunt u dat aangeven. In dat geval zullen wij daar vertrouwelijk mee omgaan. U kunt ook uw e-

mailadres invullen. Dit zullen we gebruiken om u te informeren. 

Ieder lid wordt ook ingeschreven bij Scouting Nederland. Als uw kind al eerder lid is geweest van een 

Scoutinggroep, heeft uw kind al een lidnummer van Scouting Nederland gekregen. Als dit nummer bij u bekend 

is, kunt u dat hier invullen. Dit voorkomt dat uw kind straks onder twee nummers bij Scouting Nederland 

ingeschreven staat. 

 

Foto’s en filmbeelden 

Tijdens opkomsten, kampen en andere activiteiten worden soms foto’s en/of filmbeelden gemaakt. We hanteren 

bij het publiceren het privacy-protocol. We vragen daarom uw toestemming voor het mogelijk plaatsen van foto’s 

en/of filmbeelden op de website van de groep (www.roothaangroep.nl), nieuwsbrieven, e.d. 

 

Verzekering 

Wij verwachten dat ieder lid WA verzekerd is. Ieder lid van Scouting Nederland is tevens aanvullend WA 

verzekerd bij Scouting Nederland. Dat wil zeggen dat er bij schade in eerste instantie een beroep op uw eigen 

WA verzekering gedaan zal worden. Indien dat niet toereikend is, zal er een beroep gedaan worden op de 

scouting WA verzekering. 

 

Bijzonderheden 

Hier kunt u invullen of er nog bijzonderheden zijn die voor de leiding van belang kunnen zijn. U kunt denken aan 

medicijngebruik, allergieën, voedselintolerantie, maar ook aan gedragsproblemen of problemen in familiekring 

waar de leiding rekening mee dient te houden. Bij deelname aan een kamp zal de leiding u vragen een uitgebreid 

gezondheidsformulier in te vullen. 

 

Opzeggen 

Het opzeggen van een lidmaatschap kan alleen schriftelijk via e-mail bij de ledenadministratie 

(gegevensbeheerder@roothaangroep.nl). Het lidmaatschap eindigt op de 1e van de het volgend kwartaal. Tot 

deze einddatum bent u contributie verschuldigd. 

 

Hulp van ouders/verzorgers 

Volgens een goede scouting traditie is het binnen Scouting Roothaangroep regel, dat de ouders/verzorgers van 

de leden mee helpen bij activiteiten. 

 

Voor meer eventuele vragen kunt u bij de speltakleiding terecht of bij onderstaande adres. 

 

Gegevensbeheerder 

Scouting Roothaangroep 

E. gegevensbeheerder@roothaangroep.nl 
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