Scouting Nieuwleusen
‘de Gold’n Zende groep’
Inschrijfformulier Scouting Nieuwleusen
Speltak
Inschrijving per

Bevers (5-7) / Welpen (7-10) / Scouts (11-14)
___ / ___ / _______

Persoonsgegevens
Naam
Geboortedatum
Geslacht

_____________________________________________________
___ / ___ / _______
(minimale leeftijd bij inschrijven is 5 jaar)
M / V*

Adresgegevens
Adres
________________________________________________________
Postcode
________________________________________________________
Woonplaats
________________________________________________________
Contactgegevens
Telefoonnummer 1 (vast)
__________________________________
Telefoonnummer 2 (ouder/verzorger) __________________________________
Telefoonnummer 3 (ouder/verzorger) __________________________________
E-mailadres ouders/verzorgers __________________________________
Ruimte voor eventuele opmerkingen en bijzonderheden, welke van belang zijn om te weten voor de
leidinggevenden. Denk hierbij aan medische zaken, bepaalde behoeftes en medicijngebruik:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ondertekening
Datum

___ / ___ / _______

Naam ouder/verzorger

______________________________________________

Handtekening

______________________________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Scouting Nieuwleusen
‘de Gold’n Zende groep’
Doorlopende machtiging t.b.v. incasso contributie Groepsvereniging Scouting Nieuwleusen
Ondergetekende machtigt hierbij Groepsvereniging Scouting Nieuwleusen om bedragen af te
schrijven ter inning van de contributie m.b.t. lidmaatschap van Groepsvereniging Scouting
Nieuwleusen:
Naam

____________________________________________________________________

Adres

____________________________________________________________________

Postcode

___________________________

Woonplaats

____________________________________________________________________

en geeft toestemming de contributie te innen per (*)
o
o

maand
kwartaal

* Uw keuze graag aangeven

van IBAN nummer

_____________________________________________________

Tenaamstelling

_____________________________________________________

Datum

_____ / _____ / _____

Deze machtiging is een doorlopende machtiging, uitsluitend verstrekt aan Groepsvereniging Scouting
Nieuwleusen en bedoeld ter inning van de verschuldigde contributiegelden. Deze machtiging geldt
tot wederopzegging en uitsluitend voor het opgegeven bankrekeningnummer.
U heeft te allen tijde het recht om tot en met 56 kalenderdagen na de incassodatum gedane incasso’s
te laten terugboeken.
Voor vragen en opmerkingen over deze machtiging en/of gedane incasso’s kunt u contact opnemen
met de penningmeester via: penningmeester@scoutingnieuwleusen.nl. S.v.p. invullen, ondertekenen
en per post opsturen naar ons postadres: Groepsvereniging Scouting Nieuwleusen, Schapendijk 15,
7715 PV, Punthorst
Omdat er vaak vragen van ouders komen welke blouse en welke das er aangeschaft moeten worden,
geven we jullie dit formulier mee zodat jullie via de Scoutshop de benodigde materialen aan kunnen
schaffen.
Het begint altijd bij de blouse! Vanaf € 31,95 (hangt af van de maat)
• Bevers: https://www.scoutshop.nl/nieuw-bij-scouting/bevers/15.html Art. nummer 15...
(scoutfit Rood) (hangt af van de maat, de maatlabel is hier ook te vinden).
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•
•

Welpen: https://www.scoutshop.nl/nieuw-bij-scouting/welpen/10.html Art. nummer 10…
(scoutfit Groen) (hangt af van de maat, de maatlabel is hier ook te vinden).
Scouts: https://www.scoutshop.nl/nieuw-bij-scouting/scouts/11.html Art. nummer 11…
(scoutfit Beige) (hangt af van de maat, de maatlabel is hier ook te vinden).

Wij dragen ook een das! € 7,25
Bij de das ontstaan de meeste problemen, let dus goed op bij het bestellen! Wij dragen een EI-GELE
EFFEN das zonder rand, figuur o.i.d. https://www.scoutshop.nl/nieuw-bij-scouting/bevers/011.html
 dit is de link die je wijst naar de juiste das voor de vereniging. Art. nummer 01106 (hangt af van de
kleur, EI-GEEL).
Het speltakteken! € 2,Als lid moet je zelf het speltakteken kopen, het installatieteken krijg je van ons bij de installatie.
• Bevers: https://www.scoutshop.nl/nieuw-bij-scouting/bevers/61000.html  dit is de link die
je wijst naar het juiste speltakteken voor de Bevers. Art. nummer 61000
• Welpen: https://www.scoutshop.nl/nieuw-bij-scouting/welpen/61100.html  dit is de link
die je wijst naar het juiste speltakteken voor de Bevers. Art. nummer 61100
• Scouts: https://www.scoutshop.nl/nieuw-bij-scouting/welpen/61200.html  dit is de link
die je wijst naar het juiste speltakteken voor de Bevers. Art. nummer 61200
Het dasembleem! €2,00
Ieder lid heeft een das die kenmerkt dat hij bij onze groep zit, de ei-gele das. Maar om nog beter te
laten zien dat we uit Nieuwleusen komen moet ieder lid ook een dasembleem aanschaffen.
Daarnaast zijn er bij de Scoutshop nog vele leuke en handige accesoires te bestellen voor Scouting als
dasringen, dasklompjes, zakmessen, stevige schoenen, slaapmatten, slaapzakken, zaklampen en ga
zo maar door. Deze worden door de vereniging niet verplicht gesteld, alleen de bovenstaande
artikelen worden ‘verplicht’.
Ze zijn, zoals toegelicht, online te vinden op www.scoutshop.nl. Tevens zijn alle producten te koop bij
Scoutshop Zwolle. Deze is te vinden aan Hessenweg 25, 8028 PB, Zwolle (scoutshop.martinenhillie.nl)
Hieronder is een afbeelding te vinden van de te plaatsen badges op de blouse, vanaf vooraanzicht.
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