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Scoutinggroep ‘de Argonauten’ Hilversum 

Aanmeldformulier 

Gegevens jeugdlid 
Vul hieronder de persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je in als lid van Scouting. 
Verderop kun je eventueel aanvullende contactgegevens van ouder(s)/verzorger(s) invullen. 

Voornaam: Voorletters: 

Tussenvoegsel: Achternaam: 

Onderstaande persoonlijke gegevens behandelen als geheim / verborgen? Ja / Nee* 

Adres: Postcode: 

Woonplaats: Allergieën: 

Telefoon: Medicatie: 

Mobiel: 

E-mailadres:

Geslacht: M  V Geboortedatum: 

Privacy van beeldmateriaal 
Via de besloten WhatsApp- en Facebook-groepen van scoutinggroep de Argonauten houden we onze leden 
graag op de hoogte van de activiteiten en plannen van onze groep. We vinden het leuk om hierbij ook foto’s 
en video’s te delen. 

Ik geef hierbij toestemming voor het maken en opslaan van foto’s of video’s waarop 
bovenstaand jeugdlid te zien is en deze te delen in de besloten groepen van scoutinggroep de 
Argonauten. 

Ik geef hierbij ook toestemming voor het publiceren van groepsfoto’s waarop het bovenstaand 
jeugdlid te zien is op de website en het officiële jaarverslag van scoutinggroep de Argonauten. 

We gebruiken verder foto’s of video’s uitsluitend op onze website, nieuwsbrief, flyers of social-media met uw 
expliciete toestemming voorafgaand aan de publicatie. 

* Indien u JA aankruist, zijn de gegevens verborgen en zijn ze alleen inzichtelijk voor personen die de
gegevens functioneel nodig hebben (zoals de penningmeester en de ledenadministratie).
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Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1 
Naam: Telefoon: 

E-mailadres:

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2 
Naam: Telefoon: 

E-mailadres:

Mogen we u om hulp vragen ? 
Bestuurlijk / organisatorisch:    Bestuurder / materiaalbeheer / PR / fondsenwerving 
Hand- en spandiensten:    Autorijden / koken / evenementen / ouderhoud-klussen / speladvies

Machtiging voor betaling van de jaarlijkse contributie per automatische incasso (SEPA) 
Wij verzoeken de jaarlijkse contributie te voldoen door toestemming te geven voor een automatische incasso 
waarmee Stichting de Argonauten aan het begin van elk kalenderjaar de contributie mag afschrijven. U krijgt 
elk jaar voorafgaand aan de incasso een nota toegestuurd. 

Ondergetekende (tennaamstelling bankrekeninghouder), 

Machtigt Stichting de Argonauten, tot schriftelijke wederopzegging of tot schriftelijke beëindiging van het 
lidmaatschap van de Argonauten, om de jaarlijkse contributie voor bovenstaand jeugdlid af te schrijven. 

IBAN-nummer: 

Ten name van: 

Datum: Handtekening: 

Plaats: 

De hoogte van de contributie wordt in november voorafgaand aan elk contributiejaar vastgesteld door de 
Algemene Ledenvergadering. U kunt te allen tijde deze machtiging stopzetten of het bedrag laten terugstorten.

Contributie 2021 (bij incasso): Bevers €115, Welpen / Verkenners €140, Rowans €120, Plusscouts en overig €45 

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scoutinggroep ‘de Argonauten’ 
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie 

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

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

Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap 
registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op 
www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen 
gegevens. Tevens kun je op onze website (www.argonauten.nl) het Privacy Beleid en andere relevante informatie over onze scoutinggroep raadplegen. 
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