Jouw gegevens
Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je in als lid van Scouting.
Verderop kun je eventueel aanvullende contactgegevens van je ouder(s)/verzorger(s) invullen.
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Land:

Telefoon:

Gegevens
verbergen?

Mobiel:

Ja / Nee**

E-mailadres*:

Geslacht:

Man / Vrouw**

Geboortedatum*:

*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.

Zie het vervolg op de volgende pagina…
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Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
Naam:

Telefoon:

E-mailadres:

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
Naam:

Telefoon:

E-mailadres:

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

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

Datum:

Handtekening:

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting!

Dit formulier mag digitaal verzonden worden naar: ledenadministratie@jovadeko.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.
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ENQUETE

Scouting Steenwijk wordt in zijn geheel door vrijwilligers draaiende gehouden. Er zijn diverse mogelijkheden die
hieronder zijn beschreven. Kunt u aangeven wat u eventueel voor scouting Johan van den Kornput zou kunnen
betekene? Samen werken we aan de persoonlijke ontwikkeling van de leden en vrijwilligers! Er wordt dan
contact met u opgenomen om verder met u te praten over de mogelijkheden. Meer informatie over onze groep
vindt u op www.jovadeko.nl.
Na(a)m(en) ……………………………………………………………………………………
Naam kind: ……………………………………………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………………………...
Hieronder geef ik aan waar mijn belangstelling ligt:
❑ leiding geven aan
❑ bevers (5-7 jaar)
❑ welpen (7-10 jaar)
❑ scouts (10-14 jaar)
❑ explorers (14-18 jaar)
❑ ik zou dan graag
❑ iedere week leiding geven
❑ een keer in de 14 dagen leiding geven
❑ een keer per maand leiding geven
❑ helpen bij opkomsten
❑ bestuurstaken
❑ lid worden van het bestuur van de scoutinggroep (het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van de scoutinggroep en ondersteunt de speltakteams in het uitvoeren van het spel)
❑ lid worden van de stichting van de scoutinggroep (de stichting beheert de goederen en middelen
van de scoutinggroep)
❑ helpen bij grote activiteiten (bv groepsdag, jota)
❑ helpen bij het onderhoud aan het gebouw
Wij hebben voornamelijk expertise in:
❑ Organiseren/ Coördineren
❑ Klussen
❑ Marketing/ PR
❑ ICT
❑ Anders, namelijk:…………………………….
Tenslotte willen wij graag weten hoe uw zoon/ dochter met scouting in aanraking is gekomen. Is dat
❑ via een vriendje of vriendinnetje
❑ via de website
❑ anders, namelijk: ……………………………..
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