
KENNISMAKINGSFORMULIER
Voor iedere kijker jonger dan 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers te ondertekenen.

Uw kind wil graag kennismaken met de activiteiten van Scoutinggroep Graaf Daron, dat kan zonder verdere
kosten en verplichtingen voor 3 keer.
Voor het kunnen kijken hebben we een aantal persoonlijke gegevens van uw kind nodig om bijvoorbeeld
contact op te kunnen nemen of in geval van nood. Wij verzoeken u om de onderstaande gegevens in te vullen
en bij de leiding in te leveren.
Mocht er na de kennismakingsperiode besloten worden tot lidmaatschap over te gaan, dan vult u een
inschrijfformulier in.

Voorna(a)m(en) + achternaam :...........................................................................................................

Geslacht :.......................................................................................................................................

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

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

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

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

Mobiel telefoonnummer ouders/verzorgers :............................................................................................

*Ik maak wel/geen 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.

Datum :..................................... Handtekening :................................................................

Speltak bevers welpen scouts explorers roverscouts vrijwilliger

Datum kennismaking 1 :..................................................................
Datum kennismaking 2 :..................................................................
Datum kennismaking 3 :..................................................................



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. Kennismakingsperiode
Elk aankomend lid (ookwel ‘kijker’) krijgt een kennismakingsperiode van 3 opkomsten die gevolgd kunnen
worden zonder enige verplichting.

4. Lidmaatschap
Indien men na de kennismakingsperiode besluit om lid te worden, gaat het lidmaatschap direct in. Het
lidmaatschap wordt voor het gehele lopende contributiejaar aangegaan en wordt steeds (mits er geen sprake
is van opzegging) stilzwijgend voor 1 jaar verlengd.

5. Privacy
Wij maken regelmatig foto’s van opkomsten bedoeld voor op onze website, Facebook of Instagram. Wij gaan
zorgvuldig om met deze foto’s. Heeft u vragen over privacy, bekijk dan ons privacybeleid op graafdaron.nl of
door te mailen naar privacy@graafdaron.nl

mailto:privacy@graafdaron.nl

