Scoutinggroep Martin Luther King
Inschrijfformulier

Lijkt jou het ook leuk om lid te worden van Martin Luther King? Of lijkt het je super om leiding
te geven aan een enthousiaste groep kinderen? Vul dan je gegevens in op het
inschrijfformulier. Na het invullen van je gegevens neemt de ledenadministratie contact met je
op.

Scouting Lidnummer:
*in te vullen door ledenadministratie

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) en/of
noodnummer invullen.
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Land:

Telefoon:

Noodnummer

Mobiel:

Speltak

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.
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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:

Betalingsgegevens
Betaling van de contributie kan op meerdere manieren:
Graag aankruisen wat van toepassing is.

o

Op factuur op NL70 RABO 0323 4917 58 t.n.v. Scoutinggroep Martin Luther King

o

Automatische incasso in 2 termijnen september en februari. Graag bijgevoegd
incassoformulier invullen.

Contributie reglement
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De lidmaatschapsperiode gaat op 1 september in en heeft een looptijd van 12 maanden.
Verlenging vindt jaarlijks stilzwijgend plaats met 12 maanden.
Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur onder vermelding van de reden, gericht aan
de ledenadministratie en dient tenminste 2 maanden voor het einde van de periode binnen te
zijn.
Contributie per factuur wordt jaarlijks geheven. U ontvangt hiervoor aan het begin van het
seizoen een factuur.
Het verschuldigde bedrag dient binnen 4 weken te zijn bijgeschreven
Na verstrijken van deze termijn wordt eenmaal een herinnering gestuurd. Indien het
verschuldigde bedrag dan niet binnen 10 werkdagen is bijgeschreven, wordt een aanmaning
verstuurd, waarbij het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met de kosten voor deze
aanmaning.
Indien betaling binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanmaning achterwege blijft, is het
bestuur gerechtigd het betreffende lid de toegang tot de opkomsten te ontzeggen en zo nodig
over te gaan tot royement
Bij het aangaan van het lidmaatschap na 1 september, wordt de contributie naar rato
verlaagd, maar bedraagt tenminste 1/6 van het jaarbedrag.
Ingeval een machtiging tot automatische incasso van de contributie is afgegeven worden de
verschuldigde contributiebedragen in twee termijnen automatisch van de giro- of bankrekening
afgeschreven.
Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap geeft geen recht op korting op of restitutie van
de contributie.
Indien betaling achterwege blijft na herinnering en aanmaning, kan tot schorsing en
invordering worden overgegaan.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op voordracht van het bestuur door de groepsraad
vastgesteld.
Op afspraak met de penningmeester en met akkoord van het bestuur kan een betaalregeling
worden afgesproken.
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•
•
•
•

In uitzonderlijke situaties behoud het bestuur zich het recht voor om op sociaal/maatschappelijke gronden te besluiten een deel van de contributie kwijt te schelden.
Op een kwijtschelding kan geen beroep worden gedaan door ouders of leden. Dit is strikt
voorbehouden aan het bestuur en wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verleend.
Uit de contributie worden alle activiteiten rondom de opkomsten betaald.
Bijzondere kosten zoals voor het zomerkamp zijn niet in de contributie begrepen, maar
worden apart in rekening gebracht.

In bijzondere gevallen kan door het bestuur van bovenstaande regels worden afgeweken.
Indien men zich aanmeldt als lid van de Martin Luther King Groep, meldt men zich tevens aan als lid
van Scouting Nederland. Contributie voor Scouting Nederland wordt betaald uit de door de groep
geheven contributie. Leden van Scouting Nederland ontvangen o.a. een scoutcard, en genieten
diverse kortingen, ontvangen geregeld een scouting magazine en kunnen aan velerlei activiteiten
deelnemen.

Privacy verklaring
Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld.
Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts On Line (SOL), de
ledenadministratie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van
toepassing.
Je kunt de privacyverklaring van Scouting Nederland vinden op: www.scouting.nl/privacy, via SOL
https://sol.scouting.nl heb je altijd toegang tot je persoonlijke gegevens
Het privacybeleid van Scoutinggroep Martin Luther King tref je aan op: www.martin-luther-king.nl

Beeldmateriaal
Scoutinggroep Martin Luther King, haar vrijwilligers, maken, als herinnering, foto’s en video’s van
diverse activiteiten waaraan zij deelnemen.
De foto’s worden per seizoen per speltak bewaard op een beveiligde webserver. Voor overkoepelende
groepsactiviteiten is een aparte map. Ouders worden per mail uitgenodigd om toegang te krijgen tot
de beveiligde webserver. Na afloop van het seizoen wordt gemeld wanneer de foto’s van het
afgelopen seiszoen worden vernietigd.
Een verleende toestemming is altijd, doch schriftelijk, in te trekken. Zie ook het privacybeleid van de
groep.
Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik te zien ben op de
beveiligde server.

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

Handtekenening voor akkoord

Datum

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting!
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie,
Mandy Kaptein, 06 451 927 47, penningmeester@martin-luther-king.
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