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Voor het inschrijven van nieuwe leden hebben wij een aantal dingen nodig: 

1. Gegevens ten bate van de ledenadministratie 

2. Machtigingsformulier voor het afschrijven van de contributie 

3. Medisch formulier en machtiging voor de speltakleiding 

Dit is het formulier voor het verzamelen van de gegevens voor de ledenadministratie. Dit hoeft maar één keer ingevuld te worden. 

Daarna worden deze gegevens bewaard in de ledenadministratie van Scouting Nederland. Op de website staat hoe u deze 

gegevens kunt inzien en kunt wijzigen. Alle toekomstige wijzigingen kunt u zelf eenvoudig elektronisch doorgeven. Om u of uw 

kind te kunnen registreren als lid hebben we naam en adresgegevens nodig en minimaal één e-mailadres. Dit mag het e-mailadres 

zijn van het (jeugd)lid of een e-mailadres van een ouder/verzorger. 

U kunt dit formulier op twee manieren gebruiken: 

1. Elektronisch invullen, opslaan en e-mailen naar de speltakleiding (onze voorkeur) of  

2. Afdrukken, met de hand invullen en inleveren bij de speltakleiding.  

Algemene gegevens 

Gegevens (Jeugd)lid 

Voornaam  
 

Achternaam  
 

Geboortedatum 
 

Geslacht 
 

Speltak 
 

Inschrijfdatum 
 

 

Straat en huisnummer 
 

Postcode 
 

Woonplaats 
 

Telefoonnummer 
  

Wanneer het jeugdlid een eigen telefoonnummer heeft (bv mobiel) graag hier invullen anders leeglaten.  

E-mailadres 
 

Wanneer het jeugdlid een eigen e-mailadres heeft graag hier invullen anders leeglaten. 

Opmerkingen/bijzonderheden  

 

 

Vul hier eventuele bijzonderheden in m.b.t. de bovenstaande contactinformatie.  
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Gegevens Ouder/Verzorger 1 
Voor leden onder de 18 moeten hier de gegevens van de eerste ouder verzorger ingevuld worden. Als de adresgegevens gelijk 

zijn hoeven die niet opnieuw ingevuld te worden. Er is ruimte om eventuele bijzonderheden met betrekking tot de gezins- of 

woonsituatie toe te lichten in het opmerkingen veld.  

Aanhef 
 

Voornaam  
 

Achternaam  
 

Straat en huisnummer 
 

Postcode 
 

Woonplaats 
 

Telefoonnummer 
 

 
Bij voorkeur een mobiel nummer waarop u tijdens opkomsttijden te bereiken bent.  

E-mailadres 
 

We hebben minimaal één e-mailadres nodig om uw kind te kunnen inschrijven als lid. 

Opmerkingen/bijzonderheden  

 

Gegevens Ouder/Verzorger 2 
Wij hebben graag ook de gegevens van een tweede ouder/verzorger zodat we bij bijzonderheden contact kunnen opnemen. Dit 

mag u leeg laten. Ook als de adresgegevens gelijk zijn dan hoeven die niet opnieuw ingevuld te worden. Er is ruimte om eventuele 

bijzonderheden met betrekking tot de gezins- of woonsituatie toe te lichten in het opmerkingen veld. 

Aanhef 
 

Voornaam  
 

Achternaam  
 

Straat en huisnummer 
 

Postcode 
 

Woonplaats 
 

Telefoonnummer 
 

Bij voorkeur een mobiel nummer waarop u tijdens opkomsttijden te bereiken bent.  

E-mailadres 
 

  

Opmerkingen/bijzonderheden  
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