Aanmeldingsformulier 2017
(BIJLAGE: HUISHOUDELIJK REGLEMENT RADBOUDGROEP)

(S.v.p. volledig in blokletters invullen)
VOOR DE: BEVERS/WATERWELPEN/ ZEEVERKENNERS/ WATERGIDSEN/ WILDE VAART/
LOODSEN (Doorhalen wat niet van toepassing is.)

……………………………….(ROEPNAAM) meldt zich aan als lid van Scouting Nederland
en maakt deel uit van de Radboudgroep.
M V
VOORNAMEN:……………………………………………………………………………………………………
ACHTERNAAM:……………………………………..……………………………………………………………
ADRES:……………………………………………….:………………………………………………………………
POSTCODE/ WOONPLAATS:…………………………………………………………………………………
TELEFOONNUMMER:…………………………IN GEVAL VAN NOOD:………………..……………
GEBOORTEDATUM:……………………………GEBOORTEPLAATS:…………………………….……
DATUM VAN LIDMAATSCHAP:……………………………………………………………………..........
IN BEZIT VAN EEN ZWEMDIPLOMA:
JA NEE

Zo ja, welke:…………………………………

GEEFT TOESTEMMING TOT HET PLAATSEN VAN FOTO’S OP DE WEBSITE/
SOC. MEDIA
JA NEE

IBAN-REKENINGNUMMER:……………………………………………………................
TEN NAME VAN:………….………………………………………………………………………
E-MAILADRES ……………………………………………………………………………………….

Is bereid om mee te helpen met kleine klusjes in en om het clubhuis
JA

NEE

Het uniform zal, in overleg met de leiding, aangeschaft moeten worden.
Installatiekosten/inschrijfkosten:
Deze zijn voor alle speltaken € 25,00.
Indien een lid overvliegt naar de Welpen, Watergidsen en Zeeverkenners zijn
de kosten € 10,00 en als een lid overvliegt naar de Wilde Vaart € 7,50 en naar
de Loodsen € 5,00.
De vereniging maakt gebruik van euro-incasso’s om de contributie te innen.
Dit zal rond de 25ste dag van de eerste maand van het kwartaal worden
geïncasseerd. Bij wijzigingen van het incassobedrag ontvangt u van de
penningmeester bericht.
Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier geeft u de toestemming
aan de vereniging verschuldigde bedragen te incasseren.

Specifieke vakkennis graag vermelden:…………………………………………………………

De bijeenkomsten zijn elke zaterdag:
De contributie bedraagt:
Voor de Bevers van:
14.00 tot 16.00
Voor de Waterwelpen van :
13.30 tot 16.00
Voor de Zeeverkenners van: 13.30 tot 17.00
Voor de Watergidsen van:
13.30 tot 17.00
Voor de Wilde Vaart van:
10.00 tot 13.00
Voor de Loodsen;
periodiek op vrijdagavond

€ 41,00 per kwartaal
€ 56,00 per kwartaal
€ 68,50 per kwartaal
€ 68,50 per kwartaal
€ 64,00 per kwartaal
€ 40,00 per kwartaal

Het scoutingjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. De contributie is
inclusief de kampbijdrage, mits aangemeld voor 1 oktober. Bij aanmelding ná 1
oktober wordt de ontbrekende kampbijdrage van € 22,50 per kwartaal, die in de
kwartaalcontributie is begrepen, alsnog in rekening gebracht. Opzegging dient,
voor aanvang van een kwartaal, schriftelijk of via de mail te gebeuren bij de
penningmeester.

Ondertekening:
PLAATS:

DATUM:

…………………................

…………..

HANDTEKENING
OUDER/ VERZORGER
VOOR AKKOORD

……………………………………………….

RADBOUDGROEP AMSTELVEEN
Gineke van Polvliet, penningmeester, Nieuwe Karselaan 35, 1182 BP Amstelveen;
Telefoon: 020- 6459750 financien@radboudgroep.nl
Rabobank nr. NL94RABO0302330291

