Inschrijfformulier Dorus Rijkersgroep
Hierbij schrijf ik mij/schrijft ons kind zich tot wederopzegging in bij de Dorus Rijkersgroep te Oss
en wordt daarmee lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland.
Gegevens van het lid
Lidnummer Scouting Nederland (als het lid al
bij een andere groep ingeschreven was/is)

Roepnaam
Geslacht
Voorletters
Tussenvoegsel(s) en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Zwemdiploma’s
Ziekteverzekeraar + polis nr.
Bijzonderheden

O Man,

O Vrouw

__ - __ - ____
O Geen,
·
·

O Ja:

□ A,

□ B,

□ C

·

(dieet, allergieën, etc.)

Contactgegevens ouder/verzorger
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mail adres

·
06·

Contactgegevens ouder/verzorger
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mail adres

·
06·

Overige gegevens
Betreft speleenheid
(aankruisen wat van toepassing is)

Met ingang van (datum 1ste opkomst)
Functie

O 6-12 jarigen
Welpen
O 12-16 jarigen Zeeverkenners
O 16-18 jarigen Wilde Vaart
O 18-23 jarigen Loodsen
O 23+ jaar
Meesterschap
__ - __ - ____
O Jeugdlid O Leider O Teamleider

Ondergetekende (als het scoutinglid minderjarig is: de ouder/verzorger) verklaart op de hoogte
te zijn met en te handelen naar de informatie van de Scoutinggroep, zoals op de achterkant van
dit formulier vermeld.
Ondergetekende verklaart tevens op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die het
scoutinglid heeft volgens het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en verklaart zich
akkoord met deze rechten en plichten.
Datum:

Naam:
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Informatie Dorus Rijkersgroep Oss
Contributie:
Voor 2019 bedraagt de contributie:

€ 74,00 voor de welpen
€ 104,50 voor de zeeverkenners, wilde vaart en loodsen
€ 40,00 voor de meesterschap
De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Gespreid betalen, betalen via factuur (€
5,00 extra) of een andere betalingsregeling moet eerst overeengekomen worden met de
penningmeester.

Ingangsdatum contributie:
De eerste drie maanden zijn gratis. Daarna dient er contributie betaald te worden. De
contributie wordt vervolgens berekend aan de hand van het aantal maanden, dat het
lopend contributiejaar nog resteert.

Uniform:
Bij ons dragen de leden een uniform dat bestaat een blauwe blouse en een groepsdas. Dit
uniform wordt gedragen vanaf de installatie. Voor aanschaf van de kleding zal de leiding te
zijner tijd contact met u opnemen.

Overige kosten:
De kosten voor het jaarlijkse kamp en eventuele weekenden die door de speltakken
georganiseerd worden, staan los van het contributiebedrag. De kosten voor deze
activiteiten zullen door de speltakken zelf geïnd worden.

Gebruik foto’s:
Tijdens opkomsten en kampen worden er vaak foto’s gemaakt. Een deel van deze foto’s
komt ook op onze Facebookpagina of op de site (www.dorusrijkersgroep.nl). Indien er
bezwaar is tegen plaatsing van een foto, kunt u dit bespreken met de leiding van uw kind.

Scouting magazine:
Vier keer per jaar krijg je als scoutinglid het Scouting Magazine gratis thuisgestuurd.

Opzeggen:
Opzegging van het lidmaatschap van de Dorus Rijkersgroep dient via een uitschrijfformulier die
bij de leiding te verkrijgen is. Bij opzegging wordt er gerekend met de datum 1 januari of 1 juli
van dat kalenderjaar. Wanneer er wordt opgezegd voor 1 juli zal restitutie van de eventueel
teveel betaalde contributie van het lopende kalenderjaar plaats vinden.

Huishoudelijk reglement Scouting Nederland:
Te vinden op de Dorus Rijkers site onder het kopje ‘links’ (www.dorusrijkersgroep.nl).

Gegevens penningmeester:
Dorus Rijkers Groep Oss
t.a.v. Marry Lensen, penningmeester
Molenweg 1 L
5342 TA Oss
Telefoon 06-14198955
E-mail: penningmeester@dorusrijkersgroep.nl
IBAN: NL19 RABO 0102 9368 89 t.a.v. Dorus Rijkers Groep Oss
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