Lid worden van de waterscoutinggroep Vaandrig Peetoom Vendel
Waterscouting in Hoorn is een 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 een of meerdere speltakken actief zijn!
Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van de Vaandrig Peetoom Vendel? Of lijkt
het je super om leiding te geven aan een enthousiaste groep kinderen? Vul dan je gegevens in op het
inschrijfformulier. Na het invullen van je gegevens neemt de ledenadministratie contact met je op. Je bent niet
meteen lid, je kunt altijd eerst drie keer vrijblijvend meedoen, voordat je besluit lid te worden. Lees meer over
Vaandrig Peetoom Vendel op www.vpvhoorn.eu

Inschrijfformulier
Naam
Voornaam, voorletter(s)
Tussenvoegsel, achternaam

Contactgegevens lid
Adres, huisnummer
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres

Contactgegegevens ouder(s)/verzorger(s)
Contactgegegevens ouder/verzorger 1
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Contactgegegevens ouder/verzorger 2
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres

Geboortegegevens
Geboortedatum

Overige informatie
Overige

Contributie
Voor het innen van de contributie maakt scouting verenging Vaandrig Peetoom Vendel gebruik van een
automatische incasso. Om je persoonlijke incassomachtiging voor de contributie in orde te maken, hebben
we een rekeningnummer nodig. Pas als je daadwerkelijk lid wordt én het machtigingsformulier ondertekend
hebt en geretourneerd, zullen we overgaan tot incasso van de contributie.
Naam rekeninghouder
IBAN rekeningnummer

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 (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 .

Ondertekening
Datum
Naam

Handtekening

Scoutinggroep Vaandrig Peetoom Vendel, Hoorn

