Aanmeldingsformulier Lidmaatschap “De Argonauten”

De Argonauten

Geachte Ouders/Verzorgers,
Van harte welkom bij onze scoutinggroep “De Argonauten” te Hilversum. Wij hopen
dat uw zoon/dochter/pupil zich zal vermaken in en rond ons clubhuis “De Argo”.
In verband met het deelnemen aan de opkomsten zouden wij het op prijs stellen als u
de achterzijde van dit aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk invult. Door uw
ondertekening geeft u toestemming uw zoon/dochter te laten toetreden tot onze
scoutinggroep. Door dit lidmaatschap wordt automatisch ook het lidmaatschap van de
landelijke Vereniging Scouting Nederland verkregen, waar uw adresgegevens worden
geregistreerd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing.
Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.scouting.nl/privacy.
Uw zoon/dochter is contributie plichtig 6 weken na de eerste meeloopdag, afgerond
naar de eerste dag van de maand erna. De contributieplicht loopt per kalenderjaar en
wordt telkens met 1 jaar verlengd. Eventuele contributiewijzigingen worden
vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering en worden gemeld in de notulen en op
de website. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk/per email voor 31
december te geschieden bij de ledenadministratie en bij de speltak leiding.
In het begin van het jaar ontvangt u een contributie factuur. Met ingang van 2018 is de
jaarcontributie als volgt vastgesteld:
Bevers
Welpen
Verkenners
Rowans
Stam
Plusscouts

€ 100
€ 120
€ 120
€ 110
€ 90
€ 40

De vragenlijst aan de ommezijde van dit aanmeldingsformulier bestaat uit meerdere
delen. Het eerste deel is van belang voor aspirant-leden die enkele keren met de
opkomst willen meedoen, zodat de (bege)leiding u kan bereiken.
Deel 2 en 3 kunt u vervolgens invullen als u besloten heeft lid te worden. Het derde
deel vragen heeft betrekking op de ouders/verzorgers. Het leiden van de groep
gebeurt door leiding en bestuursleden, een groep vrijwilligers die daar een groot
gedeelte van hun vrije tijd belangeloos aan opoffert. Er zijn echter ook zaken waarvoor
de hulp van de ouders/verzorgers noodzakelijk is. Dit kan op bestuurlijk niveau zijn,
maar ook hand- en spandiensten zijn belangrijk. Daarom is het belangrijk iets van de
ouders te weten. U bent vrij deze derde groep vragen onbeantwoord te laten.

•
•

•

Deel 4 betreft het verzoek tot machtiging voor de betaling van de jaarlijkse contributie
per automatische incasso.

•

Mocht u vragen hebben, staan leiding en bestuur u te allen tijde ter beschikking.
Welkom bij de Argonauten, de leukste Scoutinggroep in Hilversum!

•

Jurgen van Achterbergh, ledenadministratie
06-2070 5533; jurgen@argonauten.nl

•

Arnoud van Laer, groepsvoorzitter
06-5385 7575; arnoud@argonauten.nl

•

•

•

Vereniging Scouting
De Argonauten
Groepshuis ‘De Argo’
Eikbosserweg 278
1213 SE Hilversum
E-mail:
bestuur@argonauten.nl
Internet:
www.argonauten.nl
Telefoon bestuur:
06 – 5385 7575
Correspondentie:
Scoutinggroep
De Argonauten
p/a Van Kretschmar van
Veenlaan 62
1222 NA Hilversum
Kamer van Koophandel Gooi
en Eemland: 32133131
NL74 ABNA 0597508267
t.n.v. Stichting de
Argonauten Hilversum
Incassant-ID voor incasso
van de jaarlijkse contributie:
NL37ZZZ411924750000

Aanmeldingsformulier Argonauten
Deel 1: Basisgegevens voor aspirant-leden
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Mobiel nr. ouder:
Deel 2: Jeugdlid
Geb. datum:
Geslacht:
M/V
School:
Hobby’s:
Bijzonderheden gezondheid:
Beperkingen i.v.m. eten en/of activiteiten:

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Email adres ouder:
Evt mobiel nummer jeugdlid:
Evt. email adres jeugdlid
Zwemdiploma’s:

Overige opmerkingen:
Deel 3: Ouders/Verzorgers (facultatief)
Vader:
Moeder:
Achternaam:
Achternaam:
Voornaam:
Voornaam:
Beroep:
Beroep:
Mogen wij u om hulp vragen op bestuurlijk gebied:
Ja/Nee
Zo ja, s.v.p. aangeven op welke gebieden:
voorzitter, secretaris, penningmeester, materiaalmeester, PR, archivaris, lid namens ouders
Mogen wij u om hulp vragen voor hand- en spandiensten:
Ja/Nee
Zo ja, s.v.p. aangeven op welke gebieden:
Autorijden, koken, evenementenorganisatie, klussen, instructie, hulpleiding, speladvies, anders nl:
Hoe bent u met De Argonauten in contact gekomen?
Overige opmerkingen:
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de voorwaarden zoals gesteld op de ommezijde van dit formulier:
Plaats
Datum
Handtekening ouder/verzorger:
Deel 4: Machtiging voor de betaling van de jaarlijkse contributie per automatische incasso (SEPA)
Wij verzoeken u de jaarlijkse contributie te voldoen door toestemming te geven voor een automatische
incasso waarmee Stichting de Argonauten tot wederopzegging aan het begin van elk kalenderjaar de
contributie zal afschrijven. U krijgt elk jaar voorafgaand aan de incasso een factuur toegestuurd.
Ondergetekende (tenaamstelling bankrekeninghouder)
machtigt Stichting de Argonauten, tot schriftelijke wederopzegging of tot schriftelijke beëindiging van het
lidmaatschap van de Argonauten, om de jaarlijkse contributie voor hierboven genoemd jeugdlid
af te schrijven van IBAN nr.
De hoogte van de contributie wordt in november voorafgaand aan elk contributiejaar vastgesteld door de
Algemene Ledenvergadering. U kunt te allen tijde de machtiging stopzetten of het bedrag laten terugstorten.
Plaats:

Datum:

Handtekening rekeninghouder:
Deel 5: IN TE VULLEN DOOR SPELTAK LEIDING
Speltak:
Opmerkingen:

Meeloopdatum:
Installatie datum:
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