
Inschrijfformulier Scouting Sint Victor Inschrijfformulier Scouting Sint Victor 

Deze helft is om te behouden 

Aan de ouders/ verzorgers van nieuwe leden 
Lid worden. Uw zoon of dochter is minimaal vijf jaar oud en wil 
lid worden van Scouting St. Victor. Met dit formulier kunt u 
hem/haar inschrijven voor één van de volgende speltakken: 

5 t/m 7 jaar Bevers (Jongens & Meisjes) € 9,00 
7 t/m 11 jaar Welpen (Jongens) € 9,00 
 Kabouters (meisjes)  
 Esta’s (Jongens & Meisjes)  
11 t/m15 jaar Verkenners (Jongens) € 9,50 
 Gidsen (Meisjes)  
15 t/m18 jaar Rowans/Sherpa’s (Jongens & 

Meisjes) 
€ 10,50 

18 t/m 23 jaar Stam (Jongens & Meisjes) € 10,00 
   

Contributie. De maandelijkse contributie (per 1-10-2015) is in het overzicht 
hiervoor opgenomen. Jaarlijks wordt de contributie in vier termijnen geïnd. 
Wijze van betalen: 
Middels een automatisch incasso door het afgeven van een machtiging om het 
bedrag in zijn geheel af te laten schrijven. Het machtigingsformulier zal u verstrekt 
worden bij de eerste factuur (welke u dan nog zelf dient over te maken naar de 
vereniging). De volgende periode zullen, na retour ontvangst van de ingevulde en 
ondertekende originele machtiging, automatisch geïncasseerd worden. 
Beëindigen lidmaatschap. Het lidmaatschap kan per 1 januari of per 1 september 
van een kalenderjaar worden beëindigd. Beëindiging van het lidmaatschap dient 
vóór 30 november respectievelijk vóór 31 juli schriftelijk bij de ledenadministratie 
van het bestuur te zijn gemeld. Hiervoor is een rood afmeldingsformulier 
beschikbaar. 

Meer informatie kunt u vinden in een apart informatieboekje dat in het clubhuis 
aanwezig is of dat u kunt krijgen bij het secretariaat van het dagelijks bestuur.. 

Bestuur 
Onze scoutinggroep kent een Groepsbestuur (vereniging), dat de speltakken 
overkoepelt. Voor meer informatie: groepsbegeleiding@scoutingsintvictor.nl. 
Het beheer van het clubhuis is ondergebracht in de Stichting Scouting Sint Victor 
dat een dagelijks bestuur (stichting). 
Algemene informatie Scouting Sint Victor: 06-2366 9334 
Ledenadministratie: Sandra Ouwejan (ledenadministratie@scoutingsintvictor.nl) 
Adres: Polderkade 24, 2742 KW Waddinxveen 

 
 
Achternaam:  ..................................................  

Roepnaam:  ..................................................  

Voorletters:  ...............    jongen/meisje 

 

Adres: …………………………………………………………………… 

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

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

Telefoonnummer: ………………………….. 

Email: …………………………………………………… 
IBAN rekeningnummer: …………………………………………….. 

Wil zich per de 1e van de maand ……………….. 20…… 

Inschrijven voor de speltak: ........................................................   

 

Datum ondertekening: ......  ....... - .............. -  

Ondertekening: 
Handtekening ouder/ voogd: 
 
 
 
Naam ouder/ voogd: ...................................................................  

Deze helft a.u.b. inleveren bij de ledenadministratie of 
in de groene brievenbus op het clubhuis 

Verwerkt door: 
q Contactpersoon Speltak 
q Ledenadministratie Stichting Scouting St. Victor 
q Penningmeester Stichting Scouting St. Victor 

 

 


