
Fridtjof Nansen Groep 12 - Barendrecht
Inschrijfformulieren nieuwe leden

Inleiding

Welkom!
Door het invullen van de inschrijfformulieren staat u op het punt om uw kind of uzelf in te schrijven bij scouting Fridtjof 
Nansen Groep 12 te Barendrecht.

De inschrijfformulieren voor nieuwe leden bestaan uit drie verschillende formulieren die allemaal door u dienen te worden 
ingevuld, namelijk: 
- Inschrijfformulier
- SEPA - Doorlopende machtiging automatische incasso
- Gezondheidsformulier
De ingevulde formulieren kunt u toesturen aan bestuur@fn12.nl

U zult merken dat u op de verschillende formulieren uw persoonlijke gegevens moet herhalen. Wanneer u het formulier 
digitaal invult zullen bepaalde gegevens, zoals voornaam en achternaam, van het eerste formulier automatisch worden 
gekopieerd naar de overige formulieren.

Graag lichten wij kort toe waar de verschillende formulieren voor dienen en hoe wij omgaan met uw gegevens.

Het inschrijfformulier is voor de secretaris, hiermee wordt uw kind of uzelf ingeschreven bij onze scoutinggroep en 
Scouting Nederland. De gegevens worden bewaard in het systeem van Scouting Nederland, uitsluitend de leiding van 
de eigen scoutinggroep kan deze gegevens bekijken. Ook ontvangt u regelmatig het landelijke scouting magazine en 
kunt u of uw kind deelnemen aan regionale of landelijke scoutingactiviteiten.

SEPA - "Doorlopende machtiging automatische incasso" is een formulier voor onze penningmeester en zal uitsluitend 
door de penningmeester gearchiveerd worden. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de 
penningmeester om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank. Deze machtiging zal gebruikt worden voor 
het innen van contributie, kampbijdragen en andere kosten voor scoutingevenementen, -producten of -diensten. 
Uiteraard ontvangt u bericht over de automatische incasso’s.
De contributie bedraagt voor de leden van alle speltakken €40,- per kwartaal en zal aan het begin van ieder kwartaal 
geïnt worden. U of uw kind is pas contributieplichtig vanaf het begin van het eerstvolgende kwartaal na aanvang van het 
lidmaatschap.

Tijdens de eerste incasso zal twee maal het contributie bedrag afgeschreven worden. Hiervoor krijgt u of uw kind bij de 
installatie alle benodigde insignes en een das met dasring.

Het gezondheidsformulier wordt door de speltakleiding van uw kind gebruikt tijdens opkomsten en kampen. In geval 
van calamiteiten of andere omstandigheden waardoor uw kind (medische)zorg nodig heeft, kan de leiding u snel op de 
hoogte brengen en tot de nodige acties overgaan. Het is van groot belang dat wijzigingen doorgegeven worden aan de 
leiding. Dit formulier is ook los te downloaden van onze website www.fn12.nl/downloads

Tot slot wijzen we u op het huishoudelijk regelement van Scouting Nederland en de groepsafspraken en gedragscode 
van Scoutingvereniging Fridtjof Nansen groep 12. Beide documenten zijn beschikbaar op onze website www.fn12.nl/
downloads



Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

Inschrijving nieuw lid

Bevers 5, 6, 7 jaar

Dolfijnen 8, 9, 10, 11 jaar

Zeeverkenners 12, 13, 14, 15 jaar

Wilde Vaart 16, 17, 18 jaar

Loodsen 18 jaar en ouder

Vriend van Fridtjof / plusscout

Leiding bij speltak:

Eventueel (oud-)lidnummer Scouting Nederland:

Voorletter(s)

Roepnaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer

Mobiel moeder

Mobiel vader

Telefoonnummer geheim?

E-mailadres ouders

E-mailadres lid

Ja Nee

Tussenvoegsel(s)



Contributie, kampgelden, producten & diensten
SEPA - Doorlopende machtiging automatische incasso

SEPA - Doorlopende machtiging automatische incasso

Incassant

Ondertekenen voor akkoord

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de incassant om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank. Deze machtiging zal gebruikt worden voor het innen van contributie, kampbijdrages en andere
kosten voor scoutingevenementen, -producten of -diensten. Wanneer er een bedrag van uw rekening afgeschreven
wordt, krijgt u hierover minstens 14 dagen van tevoren bericht. De data voor afschrijving van de contributie worden eens
per jaar bekend gemaakt. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam Fridtjof Nansen Groep 12

Adres Boekdrukkerij 5

Postcode 2993 CC

Woonplaats Barendrecht

Land Nederland

Incassant-ID NL42ZZZ411270870000

Kenmerk machtiging

Naam scout

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Rekeningnummer IBAN

Tenaamstelling

Bank identificatie BIC

Datum

Plaats

Handtekening



Contributie, kampgelden, producten & diensten
SEPA - Doorlopende machtiging automatische incasso

SEPA - Doorlopende machtiging automatische incasso

Voor uw eigen administratie
U heeft een machtiging afgegeven aan:

Machtigen is gemakkelijk:
- U vergeet nooit te betalen;
- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door het 
afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens en datum op het formulier, zet uw handtekening en stuur 
de machtiging naar de incassant. Deze kan daarmee de betalingen automatisch van uw rekening laten afschrijven.

Afboeking
U wordt voorafgaand aan een afboeking, over de mail geïnformeerd over het bedrag en moment van afschrijving. Als u 
het niet eens bent met een betaling, kunt u deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug laten boeken.

Terugboeken?
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving, neem dan contact op 
met de penningmeester door een mail te sturen naar penningmeester@fn12.nl 
Ook kunt een afschrijving laten terugboeken door uw bank. neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met 
uw bank. U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese Incasso-opdracht 
tegen te houden.
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, kunt u tot 13 maanden na datum 
afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.

Stopzetten machtiging
U kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld omdat u het lidmaatschap opzegt. U kunt dan een bericht 
sturen naar bestuur@fn12.nl en de machtiging intrekken. Houd rekening met enige tijd voor verwerking.

Naam Fridtjof Nansen Groep 12

Adres Boekdrukkerij 5

Postcode 2993 CC

Woonplaats Barendrecht

Land Nederland

Incassant-ID NL42ZZZ411270870000

Kenmerk machtiging



Gezondheidsformulier

Gezondheidsformulier

Gegevens scout

Gegevens ouders

Wie kunnen we bereiken als u niet bereikbaar bent (tijdens opkomsten en kamp)

Verzekeringen

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer Mobiel

Geboortedatum

  Hoe wordt de mobiel gebruikt? actief (bijna altijd mee) passief  (meestal thuis)

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer Mobiel moeder

Mobiel vader

Naam

Telefoonnummer Mobiel

Relatie tot scout

Zorgverzekeraar

Polisnummer

WA-verzekeraar

WA-polisnummer



Gezondheidsformulier

Gezondheidsformulier

Huisarts Tandarts

Naam Naam

Telefoonnummer Telefoonnummer

Adres Adres

Woonplaats Woonplaats

Geeft u ons toestemming om een arts te bezoeken indien wij dat nodig achten? Ja Nee

Gebruikt uw scout medicijnen?  Ja, namelijk Nee

Zijn er medicijnen die uw scout Ja, namelijk Nee
absoluut niet mag gebruiken?  

Is uw scout ingeent? Ja, namelijk Nee

Is uw scout ergens allergisch voor? Ja, namelijk Nee

Volgt uw scout een speciaal dieet? Ja, namelijk Nee

Vraagt de gezondheid van uw scout Ja, namelijk Nee
speciale zorg van de leiding?

Heeft uw scout zwemdiploma’s?  Ja, namelijk Nee

Kan en mag uw scout zwemmen? Nee, want Ja

Heeft uw scout last van bedplassen Ja Nee
of soms een ongelukje?  

Moet uw scout ‘s avonds uit bed om Ja, om Nee
te plassen? 

Zijn er zaken die belangrijk zijn voor de leiding om te weten? 
(bijvoorbeeld echtscheiding, voogdijschap, ziekte of verlies van naasten, etc.)

Wat wordt er van de leiding verwacht bij heimwee?

Medicijnen, inentingen, allergieën, dieet, zorg

Zwemmen

Bedplassen

Overig

Ondertekenen voor akkoord

Naam ouder Handtekening
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