
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Voor ieder lid jonger dan 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers te ondertekenen.

Door invulling en ondertekening van dit formulier, schrijf ik mijn kind/mij in als lid bij de Scoutinggroep
Graaf Daron en ga ik akkoord met de bepalingen welke op de achterzijde van dit formulier staan
vermeld.

Voor vragen over dit formulier kunt u contact opnemen met privacy@graafdaron.nl

Voorna(a)m(en) : ………..…………….…………………………………………………………………………………………………………………

Achternaam : ………..…………….………………………………………………………………………………………………………………...

Adres : ………..…………….…………………………………………………………… Huisnummer :.................

Postcode : ………..…………….………… Woonplaats  :.........................................................................

E-mailadres ouders/verzorgers :.................................................................................................................................

Telefoon-/mobielnummer ouders/verzorgers :...………….………………..………….………………..  ………….………………

Geboortedatum : ..........-..........-..........

School en klas :........................................ Naam ouder(s)/verzorger(s) :..............................................

Graag doorhalen wat niet van toepassing is.

*Ik maak wel / niet bezwaar tegen het maken en gebruiken van herkenbare foto’s/opnames van mijn
kind en het delen hiervan op de sociale media van de Scoutinggroep.

*Ik heb wel / niet de privacyverklaring gelezen en ben hiermee akkoord. (te vinden op graafdaron.nl)

Datum :...........-..........-............ Plaats :...........................

Handtekening :..................................................................

mailto:privacy@graafdaron.nl


1. Scoutinggroep Graaf Daron
Scoutinggroep Graaf Daron, statutair gevestigd te Alkmaar is ingeschreven sinds 1998 in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder handelsnummer 41238576.

2. Erkenning
Scoutinggroep Graaf Daron is aangesloten bij en erkend door Scouting Nederland, gevestigd te Leusden.

3. Kennismaken en proefperiode
Elk aankomend lid krijgt een kennismakingsperiode van 3 opkomsten, deze kan men volgen zonder enige verplichting.
Naast een kennismakingsperiode kennen wij, in voorkomende gevallen ook een proefperiode. In bepaalde situaties (is de
gekozen speltak bijvoorbeeld wel de juiste?) kan een dergelijke periode voor de duur van circa 3 maanden in goed
overleg met ouders en teamleiders van de bewuste speltak worden aangegaan.

4. Lidmaatschap
Indien men na de kennismakingsperiode besluit de activiteit voort te zetten, gaat het lidmaatschap onmiddellijk in. Het
lidmaatschap wordt voor het gehele lopende contributiejaar (wordt ook wel “Scoutingjaar” genoemd) aangegaan, en
wordt steeds (mits niet schriftelijk is opgezegd) stilzwijgend voor 1 jaar verlengd.

5. Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt na schriftelijke opzegging, dient tenminste 1 maand voor het verstrijken van het lopende
contributiejaar. Als bewijs van de opzegging ontvangt men van Scoutinggroep Graaf Daron een bevestigingsmail.

6. Privacy
Wij maken regelmatig van opkomsten foto’s en andere opnames bedoeld voor onze website, facebookpagina enz.. Heeft
u er bezwaar tegen dat uw kind op foto’s of andere opnames herkenbaar in beeld komt, meldt u dat dan middels een
schrijven zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foto’s gemaakt door niet-leden
van de Scoutinggroep.

7. Contributiejaar en Scoutingjaar
Een contributiejaar/Scoutingjaar loopt van de eerste zaterdag na de reguliere zomervakantie (volgens de opgave
Rijksoverheid regio Noord) tot de 2e zaterdag van het volgende jaar. (wegens het zomerkamp in de eerste week van de
schoolvakantie)

8. Contributie
De contributie is gebaseerd op een jaarbedrag. De betaling geschiedt door middel van een bankoverschrijving. Als
Scoutinggroep bieden wij u de mogelijkheid per termijn, na overleg penningmeester de contributie te voldoen. In
bijzondere gevallen bieden wij u een opmaat gemaakte vorm van betalingsregeling. Hiervoor kunt u contact opnemen
met de penningmeester via penningmeester@graafdaron.nl. Contributie kan per Scoutingjaar verhoogd of verlaagd
worden, wij brengen u hiervan tijdig op de hoogte. Reguliere schoolvakanties en officiële feestdagen zijn reeds in het
contributiebedrag verrekend. Bij achterstallige contributie betaling behoudt de Scoutinggroep Graaf Daron zich het recht
om het lidmaatschap te beëindigen.

9. Minderjarige leden
Minderjarige leden kunnen uitsluitend worden in/uitgeschreven door ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).
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