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Inschrijfformulier lidmaatschap Vereniging Scouting Wartburg    

Voornaam: ………………………………………………   voorletters:  …………….. 

tussenvoegsel: …………….……  achternaam :………………………………………………….... 

geslacht:     ! man       ! vrouw     

geboorte datum: ……..-……-……………..         geboorteplaats: ………………………………………. 

Straat: …………………………………………………… huisnummer : ……………… toevoeging ………... 

Postcode: …………………………..  Plaats: ……………………………………………………… 

Telefoon nummer lid: ………………………………mobiel : ………………………… geheim   ! ja  ! nee 

E-mailadres lid:              ………………………………………………………………………………… 

Naam ouder / verzorger: …………………………………………………………………. 

E-mailadres ouder/verzorger:   ………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………...   geheim   ! ja  ! nee 

Mobiel nummer: ………………………………………..  geheim   ! ja  ! nee 

Bankrekeningnummer / IBAN : ………………………………………………………………..… 

BIC code            :………………………………………………. 

Tenaamstelling bankrekening: ……………………………………      Plaats: ……………………… 
 
Bovenstaand lid heeft: 

 Zwemdiploma: ! A - ! B - ! C   (Voor Zeeverkenners en Loodsen is een zwemdiploma verplicht) 

  Allergieën ………………………………………....  ! Dieet …………………………………………… 

 Andere bijzonderheden waar de leidinggevenden rekening mee moeten houden: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Ziektekostenverzekering polisnummer :…………………………………….Maatschappij :………………… 

 

 Hij/zij verklaart het verschuldigde inschrijfgeld en de contributie te voldoen per incasso* 

*(In de bijlage van dit inschrijfformulier staan de verschuldigde contributies per onderdeel aangegeven en de incassomachtiging) 

 In verband met de wet op de privacy AVG verklaart hij/zij het volgende: 

! geen bezwaar / ! wel bezwaar te hebben tegen het plaatsen van afbeeldingen, foto’s en filmbeelden 

op of in de nieuwsbrief, website en andere sociale media (aankruisen wat van toepassing is, zie ook pagina 4 

 Hij/zij verklaart de bijlage totaal 3 pagina’s te hebben ontvangen 

 Bij deze verklaart ondergetekende het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en hiermee akkoord te 

gaan met het huishoudelijk reglement en de statuten die gelden voor de Vereniging Scouting  

Wartburg, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Amsterdam onder  

Gegevens 
lid 

Gegevens  
ouder 

Aankruisen 
a.u.b. 
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Bijlage inschrijfformulier en machtiging incasso 
Dit exemplaar meegeven aan leden/ouders. 

Inschrijfformulier naar ledenadministratie en machtiging incasso naar penningmeester  

 Inschrijfgeld 
 
Bij aanmelding is eenmalig inschrijfgeld van € 25,- verschuldigd.  
Hiervoor ontvangt u een rekening van de penningmeester. Dit bedrag moet zelf worden overgemaakt op 
onderstaande rekening waarmee de inschrijving definitief wordt. 
Met het inschrijfgeld betalen de leden de kosten voor de installatie en het overvliegen, zoals groepsdas en 
insignes, Het uniform wordt voor eigen rekening aangeschaft bij de Scout Shop. 
 
 Contributie betaling 
 
De betaling van de contributie gebeurt bij voorkeur door het afgeven van een machtiging voor een doorlopende 
automatische incasso aan de vereniging Scouting Wartburg. 
U dient hiervoor een machtigingsformulier in te vullen en bij te voegen bij het inschrijfformulier dat naar de 
secretaris gaat voor inschrijving bij de vereniging en Scouting Nederland.  
De inning van de incasso wordt per kwartaal gedaan in de 2e maand van het kwartaal. 
Bij bezwaar van het afgeven van een automatische incasso kan de contributie zelf worden overgemaakt. Het 
contributie bedrag zal dan worden verhoogd met € 0,50 per maand. 
 
De inning van de automatische incasso zal worden gedaan via rekening: 
IBAN: NL67 INGB 0005 0820 99 / BIC: INGBNL2A  t.n.v. Scouting Wartburg 
Deze rekening kan men ook gebruiken voor het zelf overschrijven van de contributie. 
 
   Opzegging van het lidmaatschap 
 
De opzegging van het lidmaatschap kan per maand en moet schriftelijk of per email gebeuren bij de 
penningmeester en/of de ledenadministratie. Vanzelfsprekend wordt ook de leiding van het onderdeel door u 
ingelicht. De eventuele ter veel geïncasseerde contributie zal worden teruggestort.   

Voor ledenadministratie kunt u terecht  
bij de secretaris: 

Petrie van Rijswijk 
tel. 06 43 56 90 42 

secretaris@scoutingwartburg.nl 

Voor financiële vragen kunt u terecht  
bij de penningmeester: 

Astrid Weijers 
tel. 06 53 52 27 98 

contributie@scoutingwartburg.nl 

Bij niet tijdig betalen zal een rekening als herinnering worden gestuurd.  Deze rekening zal worden 
verhoogd met € 1,50 administratiekosten. Als er langer dan 6 maanden geen contributie is 
betaald/ontvangen kan het lidmaatschap van het betreffende lid worden opgezegd door de vereniging 
Scouting Wartburg en volgt ook een opzegging bij de Landelijke Organisatie Scouting Nederland. De 
verschuldigde contributie zal ook na de opzegging moeten worden betaald. 

Voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zie pagina 4 
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2. Gegevens opdrachtgever gegevens van de ouders/verzorgers/lid dat incasso opdracht geeft  
Naam   

Adres   

Postcode    Plaats   

IBAN (bankrekeningnummer)   

Bank Identificatie Code     BIC   
rekeningnummer waar bedrag van moet worden afgeschreven  

Machtigingsformulier voor SEPA Europese doorlopende automatische incasso 

1. Gegevens incassant postadres gegevens van de vereniging die incasseert (ten naamstelling)  
Naam Scouting Wartburg  
Adres Lijnbaan 14  
Postcode/plaats 1141 ZR Monnickendam  
Land Nederland  
Bankrekening   ING Bank NL 67 INGB 0005 0820 99  
BIC code INGBNL2A  
Incassant ID NL 19 ZZZ 3430 6190 0000  
Reden van afschrijving Contributie lidmaatschap Scouting Wartburg  
Kenmerk incasso-opdracht < lidmaatschap nr. Scouting Nederland in te vullen door penningmeester  
 

3. Ondertekening opdrachtgever  die toestemming geeft voor de incasso opdracht (debiteur) 

Datum  

Plaats  

Handtekening  

 
Belangrijk voor u 
" U machtigt de vereniging Scouting Wartburg om een bedrag per kwartaal af te schrijven  
" De debiteur kan ten alle tijden de machtiging intrekken 
" Het bedrag wordt aan het begin van de 2e maand van het lopende kwartaal afgeschreven   
" Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen 
" De debiteur kan het afgeschreven bedrag laten terugboeken door een verzoek aan zijn of haar bank 
" De debiteur gaat door het ondertekenen van de machtiging akkoord met de regels van het machtigen 
" Alleen een volledig ingevuld formulier wordt geaccepteerd 

Door ondertekenen van dit machtigingsformulier geeft u toestemming aan Scouting Wartburg om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Scouting Wartburg. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Scouting Wartburg 
 
Ook de Vereniging Scouting Wartburg verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant 
informeren. 
Wij, Vereniging Scouting Wartburg, vraagt aan haar leden, ouders, verzorgers wie er bezwaar heeft tegen het plaatsen 
van zijn of haar foto#s, video#s en/of afbeeldingen in of op de nieuwsbrief, website en openbare media zoals Facebook 
enz. Op de volgende link meer uitleg in deze van Scouting Nederland. 
https://www.scouting.nl/ondersteuning/communicatie/beeldmateriaal 
Gezien de privacy van de leden zal het plaatsen van, als persoon herkenbare foto#s en of video#s, op openbare media bij 
voorbaat zeer beperkt plaats gaan vinden. De redactie van de Nieuwsbrief en de beheerder van de website 
www.scoutingwartburg.nl zal zeer zorgvuldig omgaan met beeldmateriaal in deze. 
 
Bezwaar 
Als er bij voorbaat bezwaar is tegen het plaatsen van afbeeldingen, foto#s, video#s stuur dan een email als reactie op dit 
bericht zodat de secretaris dat kan vermelden in het landelijke administratiesysteem SOL. 
 
Scouting Wartburg volgt het beleid van Scouting Nederland als het gaat om de AVG 
Hieronder de link naar Scouting Nederland. 
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/kennisnetwerk/juridische-ondersteuning/privacywet-en-
bescherming-persoonsgegevens/3921-privacybeleid-scouting-nederland 
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Dit zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze 
gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. 
Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben en 
of beheren moeten zij daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto#s en video#s worden gezien als persoonsgegevens. 
 
Van wie krijgen we de persoonsgegevens 
Alle persoonsgegevens worden verstrekt door het lid en/of zijn/haar ouders/verzorgers bij aanmelding van het 
lidmaatschap. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat men akkoord met de invoer van deze 
persoonsgegevens in het Landelijk Administratiesysteem, Scouting Online, SOL. 
 
Beheer persoonsgegevens 
Scouting Wartburg beheert deze persoonsgegevens zorgvuldig en zal deze niet aan derden verstrekken. Alle 
persoonsgegevens die de Wartburg gebruikt komen uit het Landelijke Administratiesysteem van Scouting Nederland 
t.w. Scouting Online (SOL). Scouting Nederland draagt de zorg dat deze onlinegegevens goed beveiligd zijn.  
 
Wie kan persoonsgegevens in zien 
De gegevens van de leden kunnen alleen worden ingezien door diegene die daar direct mee moet werken. Dit wordt 
doormiddel van toegangsbeperkingen in het systeem geregeld. B.v. een leidinggevende kan gegevens inzien van de 
leden van zijn/haar onderdeel zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geslacht en gegevens waarvan 
de leiding moet weten tijdens opkomsten en/of kampen met betrekking gezondheid (allergie, dieet, medicijngebruik 
enz.). Een penningmeester kan b.v. bankgegevens en adresgegevens inzien die nodig zijn voor de contributie 
verwerking doormiddel van een incassomachtiging. De secretaris/gegevensbeheerder kan alle gegevens inzien.  
 
Zelf persoonsgegevens inzien en/of wijzigen 
Leden kunnen zelf alle gegevens inzien en zo nodig aanpassen door met zijn/haar account in te loggen bij Scouting 
Online SOL. Als een lid is geregistreerd bij de Scouting Nederland kan men de inloggegevens krijgen. 
 
Waarvoor worden de gegevens gebruikt 
Telefoonnummers (al dan niet afgeschermd, geheim) worden gebruik voor direct contact met een lid of zijn/of haar 
ouders/verzorgers door leidinggevenden. E-mailadressen worden gebruikt voor contact met een lid, zijn of haar 
ouders/verzorgers in algemene zin als het gaat om oproepen en mededelingen betreft de vereniging.  
 
Zorgvuldigheid 
De vereniging Scouting Wartburg belooft zeer zorgvuldig om te gaan met de aan haar verstrekte persoonsgegevens 
door de leden van de vereniging. 
Desgewenst kan het volledige beleid Privacy en bescherming persoonsgegevens worden ingezien op de website van 
Scouting Nederland www.scouting.nl 


