Inschrijfformulier voor nieuwe leden
Speltak
___________________________
Achternaam
__________________________
Voornamen
___________________________
Roepnaam
__________________________
Geslacht
M/V
Geboortedatum
___________________________
Adres
___________________________
Postcode
___________________________
Woonplaats
___________________________
Telefoon
_____-_______
geheim? J/N
Mobiel (jeugdlid)
_____-_______
geheim? J/N
Mobiel (ouder/verzorger)
_____-_______
geheim? J/N
Email adres (jeugdlid)
___________________________
Email adres (ouder/verzorger)
___________________________
Email adres (ouder/verzorger)
___________________________
_________________________________________________________________________________

Medische gegevens
Vraagt de gezondheid van uw zoon of dochter speciale zorg tijdens de opkomsten, zoals medicijngebruik, dieet,
allergie en ziekten? Ja / Nee
Indien u deze vraag met Ja hebt beantwoord wilt u dan hieronder de benodigde informatie verstrekken.

Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.
Er is wel/geen bezwaar tegen het publiceren van foto’s op bijvoorbeeld onze website (doorhalen wat niet van
toepassing is).
Plaats:
Datum:
Handtekening ouders/verzorgers
Dit formulier mag digitaal verzonden worden naar: ledenadministratie@jovadeko.nl

Johan van den Kornputgroep ● J.H.W. Pasmanweg 2 ● Tuk
postadres Het Schar 40 ● 8332 CS Steenwijk
www.scouting.nl ● www.jovadeko.nl
KVK 53124812 ● IBAN NL 05 RABO 0302 6572 31

ENQUETE
Scouting Steenwijk wordt in zijn geheel door vrijwilligers draaiende gehouden. Er is veel werk te doen en graag
vernemen wij of u een bijdrage hieraan zou willen leveren. Er zijn diverse mogelijkheden die hieronder zijn
beschreven. Kunt u aangeven wat u eventueel voor scouting Steenwijk zou willen doen? 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: ………………………………………………………………………………….

0 Ja, ik wil graag iets doen voor scouting Steenwijk. Hieronder geef ik aan waar mijn belangstelling ligt
leiding geven aan
0 bevers (5-7 jaar)
0 welpen (7-10 jaar)
0 scouts (10-14 jaar)
0 explorers (14-18 jaar)
ik zou dan graag
0 iedere week leiding geven
0 een keer in de 14 dagen leiding geven
0 een keer per maand leiding geven
bestuurstaken
0 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)
0 lid worden van de stichting van de scoutinggroep (de stichting beheert de goederen en
middelen van de scoutinggroep)
0 helpen bij grote activiteiten (bv groepsdag, jota)
0 helpen bij het onderhoud aan het gebouw

0 Nee, ik ben momenteel niet in de gelegenheid om iets voor de scoutinggroep te doen

Tenslotte willen wij graag weten hoe uw kind met scouting in aanraking is gekomen. Is dat
0 via een vriendje of vriendinnetje
0 via de website
0 anders, namelijk

Johan van den Kornputgroep ● J.H.W. Pasmanweg 2 ● Tuk
postadres Het Schar 40 ● 8332 CS Steenwijk
www.scouting.nl ● www.jovadeko.nl
KVK 53124812 ● IBAN NL 05 RABO 0302 6572 31

Doorlopende machtiging S€PA

Incassant
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Incassant-ID
Kenmerk machtiging

Scouting Johan van den Kornputgroep
het Schar 40
8332CS
Steenwijk
Nederland
NL96ZZZ531248120000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de incassant om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de
incassant.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Rekeningnummer IBAN
Tenaamstelling
Bank identificatie (BIC)

Plaats
Datum
Handtekening

Voor uw eigen administratie
U heeft een machtiging afgegeven aan:
Scouting Johan van den Kornputgroep
Naam
het Schar 40
Adres
8332CS
Postcode
Steenwijk
Woonplaats
Nederland
Land
penningmeester@jovadeko.nl
E-mailadres
NL96ZZZ531248120000
Incassant-ID
Kenmerk machtiging

Machtigen is gemakkelijk:
- U vergeet nooit te betalen;
- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.
Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor
geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens en datum op het
formulier, zet uw handtekening en stuur de machtiging naar de incassant. Deze kan daarmee de
betalingen automatisch van uw rekening laten afschrijven.
Afboeking
U wordt voorafgaand aan een afboeking, bijvoorbeeld via het contract of bij een jaaroverzicht, door de
incassant geïnformeerd over het bedrag en moment van afschrijving. Als u het niet eens bent met een
betaling, kunt u deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug laten boeken.
Terugboeken? Neem contact op met uw bank.
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving,
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank.
U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese
Incasso-opdracht tegen te houden.
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, kunt u
tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.
Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.
Stopzetten machtiging
U kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld omdat u het lidmaatschap of abonnement
opzegt. U kunt dan een bericht sturen naar de incassant en de machtiging intrekken. Houd rekening
met enige tijd voor verwerking.
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