
 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
VOORNAAM:*  ...........................  VOORLETTERS:*  .…………….......... 

TUSSENVOEGSEL:* ........................... ACHTERNAAM:*  ........................... 

ADRES:*   ..………………………………………………………………..... 

POSTCODE:*   ........................... WOONPLAATS:*  ……………………. 

AANVULLENDE ADRESGEGEVENS:  ................................................................. 

 

TELEFOONNUMMER: ...........................  GEHEIM:    JA/NEE 

MOBIEL NUMMER:  ...........................  GEHEIM:    JA/NEE 

E-MAIL:*   ………………….... GEGEVENS VERBERGEN? JA/NEE** 

GEBOORTEDATUM:*  ...........................  GESLACHT:    MAN/VROUW 

OVERIGE PERSOONSINFORMATIE: ................................................................. 

 
LID PER:   ...........................  SPELTAK:   ……………………. 

LIDNUMMER:  ...........................  (in te vullen door ledenadministratie Don Bosco) 

 
*   Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen    
** Doorhalen wat niet van toepassing is; wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor 
iedereen die de ledenlijst van de Scoutinggroep mag gebruiken. Alleen personen binnen de groep die de 
gegevens functioneel nodig hebben (zoals de penningmeester, het leidingteam en de ledenadministratie) 
hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens. 

 
CONTACTGEGEVENS OUDERS/VERZORGERS 
Contactgegevens ouder/verzorger 1:  Contactgegevens ouder/verzorger 2: 
 
NAAM:   ........................... NAAM:   ........................... 

TELEFOONNUMMER: ...........................  TELEFOONNUMMER  ........................... 

E-MAILADRES:  ...........................   E-MAILADRES:  ........................... 

ingeschreven lid, of diens wettelijk vertegenwoordiger, is op de hoogte van de rechten en 
plichten die hij/zij volgens het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland heeft ten 
aanzien van het lidmaatschap. 
zie: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/huishoudelijk-
reglement-scoutingnederland/2428-huishoudelijk-reglement-scouting-nederland-1 

https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/huishoudelijk-reglement-scoutingnederland/2428-huishoudelijk-reglement-scouting-nederland-1
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/huishoudelijk-reglement-scoutingnederland/2428-huishoudelijk-reglement-scouting-nederland-1
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Beeldmateriaal 

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de 
activiteiten van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.  
Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien 
ben      JA/NEE  (Doorhalen wat niet van toepassing) 
 
 

Tot slot 
Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder. 

 

 

 
 

ONDERTEKENING:  ...............................  
 
NAAM:   ............................... 
 
DATUM:   ............................... 
 
Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting! 
 
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie, 

via E-mailadres: ledenadministratie-groep@donboscomook.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

../briefpapier/sjablonen/ledenadministratie-groep@donboscomook.nl
http://www.scouting.nl/privacy
https://sol.scouting.nl/

