Scouting Ruitergidsen Anne de Guigné

Inschrijfformulier

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) invullen.
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Land:

Telefoon:

Gegevens
verbergen?

Mobiel:

Ja / Nee**

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.

Paardrijden
Ik rijd WEL/GEEN paard
Op Manege:

Al sinds:

Niveau:
Zie het vervolg op de volgende pagina…
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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:

Beeldmateriaal
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van
onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.
Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben.

Gebruik van mailadressen
Informatie over de wekelijkse opkomsten en activiteiten worden per speltak verzonden via de mail aan de
leden en ouders/verzorgers. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van een algemene nieuwsbrief met informatie
voor alle leden.
Ik heb geen bezwaar tegen het gebruik van de opgegeven mailadressen voor interne
communicatiedoeleinden.

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

Ondertekening
Door middel van ondertekening gaat u tevens akkoord met de afspraken vastgelegd in ons huishoudelijk
regelement en privacybeleid (zie bijlagen).
Datum:

Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren
we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op
www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen
gegevens.
Wij als groep hebben ervoor gekozen om GEEN bankgegevens en indien er meerdere telefoonnrs aanwezig zijn GEEN mobiele telefoonnrs in Scouts Online
te vermelden.
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DOORLOPENDE MACHTIGING

SEPA

Naam
: Stichting Anne de Guigné groep Arnhem
Adres
: Goudaweg 11
Postcode
: 6843 EN
Woonplaats
: Arnhem
Land
: Nederland
Incassant ID
:
NL42ZZZ410472560000
Kenmerk en machtiging : (=SN lidnummer)
Reden betaling
: contributie en paardrijden (indien van toepassing)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Anne de Guigné 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 Stichting Anne de Guigné.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Wij verzoeken u uiteraard eerst contact op te nemen met de
penningmeester

Naam Kind

:…………………………………………………………………………………………………………………….

Naam

:…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres

:…………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode

:…………………..

Land

:…………………………………………………………………………………………………………………….

IBAN

:…………………………………………………………………………………………………………………….

Bank ID (BIC)*

Woonplaats

:……………………………………………………………

:……………………………………………………………………………………………………………

*Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN

Plaats en datum:

Handtekening:

………………………………
………………………………

………………………………………………………….
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