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Waterscouting in Hoorn is één van de leukste activiteiten om te doen 

in je vrije tijd. Niet voor niets heeft de Vaandrig Peetoom Vendel 
meer dan 100 jeugd- en kaderleden die binnen één of meerdere 
speltakken actief zijn! 

 
Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van Vaandrig Peetoom Vendel? Of 

lijkt het je super om leiding te geven aan een enthousiaste groep kinderen? 
Vul dan je gegevens hieronder in en verstuur dit formulier naar: 
penningmeester@vpvhoorn.nl  

of lever dit formulier uitgeprint en ingevuld in bij het VPV Clubgebouw  

 

  

Naam  
Voornaam, Initialen  

Tussenvoegsel(s)   

Achternaam  

  
Geboortegegevens  

Geboortedatum  

Geboorteplaats, Land  
(i.v.m. toekennen kwalificaties)  

 
 

Overige informatie  

Allergieën/diëten o.i.d.  

  

Ik word graag lid/leiding bij Speltak (aankruisen wat van toepassing is)  

☐Bevers   ☐Welpen   ☐Verkenners   ☐Wilde Vaart   ☐Stam   ☐Loodsen      

☐Plusscouts   ☐Bestuur 

 

  
Gegevens Lid  
Adres, huisnummer  

Postcode, Woonplaats  

Telefoonnummer  

Mobiel nummer  

E-mailadres  

  

Gegevens ouder/verzorger 1  
Naam  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

  
Gegevens ouder/verzorger 2  

Naam  

Telefoonnummer  

E-mailadres  
 

  

http://www.vpvhoorn.nl/
http://www.verhuurvpvhoorn.nl/
mailto:info@vpvhoorn.nl
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Ouderparticipatie 

Op alle ouder(s)/ verzorgers wordt enkele keren per jaar een beroep gedaan 
om te helpen. Denk daarbij aan het vervoeren van kinderen, schoonmaken 
van het clubgebouw, onderhoud aan het clubhuis of materiaal.   

 
Hobby   

Interesse  

Beroep ouder(s) /  

verzorger(s)  

 

 
Foto- en videomateriaal 

Tijdens (groeps)activiteiten worden mogelijk foto's en/of filmpjes gemaakt. 
Deze kunnen gebruikt worden voor publicatie op de sociale mediaprofielen 

van de scoutinggroep Vaandrig Peetoom Vendel in groepscorrespondentie 
(whatsapp, nieuwsbrief, website, Facebook) of interne vertoning. Wij vragen 
eenmalig toestemming hiervoor. Deze toestemming kan te allen tijde 

ingetrokken worden.  
 

☐ Ik geef toestemming voor het maken en gebruik van foto- en/ of 

videomateriaal   
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Doorlopende machtiging 
 
Voor het innen van de contributie maakt vereniging Scouting Vaandrig 

Peetoom Vendel gebruik van een automatische incasso. Onderstaand vindt u 
de machtiging die door u ingevuld en ondertekend moet worden. 
 

De contributie wordt rond de 6e van de maand afgeschreven. Als afschrijving 
rond de 22e van de maand beter uitkomt, geef dat dan aan door het 

volgende vakje aan te kruisen. ☐ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Naam incassant Vereniging Scouting Vaandrig Peetoom Vendel 
Incassant ID NL12ZZZ371393800000 
Kenmerk machtiging 1785-______________ (in te vullen door penningmeester) 

  
 

Naam rekeninghouder 

 

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

 
 

Rekeningnummer [IBAN] 

 

 

 
Plaats en datum 

 

 
 

 

Handtekening  
 
 

 
 

 
 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vereniging Scouting 

Vaandrig Peetoom Vendel om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 

een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributiebetaling en uw bank om 

doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Vereniging Scouting Vaandrig Peetoom Vendel. De contributiebedragen kunt u vinden op 

onze website www.vpvhoorn.nl. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 

hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar 

de voorwaarden. 

http://www.vpvhoorn.nl/
http://www.verhuurvpvhoorn.nl/
mailto:info@vpvhoorn.nl
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