Inschrijf-/gezondheidsformulier

Scouting IJsselgroep Gorssel

Gegevens lid
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel*:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Land:

Telefoon*:

Mobiel (lid)*:

E-mailadres*(lid):

Gegevens verbergen in Scouts Online Ja / Nee**

Geslacht*:

Geboortedatum*:

U of kind eerder lid geweest van Scouting Nederland?

Zo ja, lidnr.
(Lidnr. van Scouting Nederland, indien bekend hier invullen)

U(w kind) wordt ingeschreven bij de speltak/leeftijdsgroep
welpenscouts / explorers / roverscouts / stam of als
bestuurslid / (asp.)leiding**

Lidmaatschap
gaat in per:
(in te vullen door ledenadministrateur)

*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.

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)/partner
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s)/partner.
Naam 1:

Relatie:

E-mailadres:

Telefoon:

Naam 2:

Relatie:

E-mailadres:

Telefoon:

Contactgegevens anders dan ouders/verzorgers/partner
Vul hieronder de contactgegevens in van de contactpersoon bij nood en de relatie met het lid.
Naam 1:

Relatie:

E-mailadres:

Telefoon:

Gezondheid
Geef hierna aan of de zorg van het lid bijzondere aandacht nodig heeft. Neem bij twijfel contact op met de
(bege)leiding van de speltak.
** Doorhalen wat niet van toepassing is Bij Ja graag een toelichting.
Lijdt het lid aan: ADHD,
autisme, eczeem,
epilepsie of andere
aandoeningen?
Vraagt de gezondheid
van het lid bijzondere
zorg?
Heeft het lid allergieën ?

Ja /
Nee**
Ja /
Nee**
Ja /
Nee**

Gebruikt het lid medicatie of is er medicatie welke deze beslist niet mag gebruiken. Bij Ja graag een
toelichting.
Medicatie
Allergie voor medicatie

Ja /
Nee **
Ja /
Nee **

Contactgegevens verzekering, huisarts en tandarts
Huisarts:

Telefoon:

Adres:

Plaats:

Tandarts:

Telefoon:

Adres:

Plaats:

Ziektekosten
verzekeraar:

Polis/relatie
nummer:

Zwemmen:
Maak hierna uw keuze, u dient slechts één van de drie aan te kruisen.
Ja, het lid mag zwemmen maar heeft geen diploma.
Ja, het lid mag zwemmen en heeft minimaal diploma A
Nee, het lid mag beslist niet zwemmen

Beeldmateriaal:
Via onze website, social media-kanalen, nieuwsbrieven en kranten houden we iedereen (intern en extern) graag op
de hoogte van onze groepsactiviteiten. Hiervoor maken we onder andere gebruik van foto’s en video’s. Hierbij
vragen wij uw toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal van uw zoon. Ik geef toestemming voor:

Beeldmateriaal waarop het lid herkenbaar in beeld komt mag worden gearchiveerd en voor interne
(o.a. Whatsapp) en externe communicatie (o.a. website of social media) worden gebruikt.
Beeldmateriaal waarop het lid herkenbaar in beeld komt mag worden gearchiveerd en voor interne
communicatie (o.a. Whatsapp) worden gebruikt.
Beeldmateriaal waarop het lid herkenbaar in beeld komt mag alleen worden gearchiveerd.
Beeldmateriaal waarop het lid herkenbaar in beeld komt mag niet worden gearchiveerd en dienen te
worden vernietigd.

Ik wil graag helpen bij / heb interesse in:
Onderhoud van gebouwen en terrein

Bestuurlijke functie

Helpen met de schoonmaak van de gebouwen ca, 1 x per jaar

Leidinggevende functie

Vervoer naar activiteiten zoals kampen en uitjes

Anders. nl.:
__________________________________________________

Hulp tijdens grote groepsactiviteiten zoals: St. Joris dag, Open
Scouting Dag en jubileumactiviteiten

__________________________________________________

Hulp bij financiële acties zoals: Jantje Beton, Huttendorp en de
Oliebollenactie.

Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder:

Privacybeleid:
Je gegevens worden door Scouting IJsselgroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten
behoeve van het lidmaatschap worden geregistreerd 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 de eigen
gegevens welke digitaal verwerkt zijn.
Naast Scouts Online wordt dit formulier bewaard door de teamleider van de speltak van het lid. Het formulier wordt
niet gedupliceerd of digitaal verwerkt in ander systemen dan Scouts Online. Op uw verzoek, bij beëindig van het
lidmaatschap, of bij vervanging door een nieuwer formulier wordt dit formulier vernietigd.

Ondertekening
Lees ook de bijlage A: Algemene voorwaarden

Scouting IJsselgroep Gorssel

In geval van nood, zulks ter beoordeling van een arts, geef ik toestemming mij(n zoon/dochter) te laten opnemen ter
behandeling in een ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, indien het niet mogelijk bleek tijdig contact op te nemen.
Tevens geef ik hierbij toestemming voor het verwerken van de gegevens als gedeeld in dit formulier.
Aldus naar waarheid ingevuld op datum: ……………………………………………
Naam ouder/verzorger/bestuurslid/(asp)leiding:…………………………………………………………….…
Handtekening ouder/verzorger/bestuurslid/(asp)leiding: …………………………………………….……….
Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting!
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de teamleider van de speltak.
Graag blad 1 t/m 3 inleveren bij de speltakleiding.

Bijlage A: Algemene voorwaarden

Scouting IJsselgroep Gorssel

Lidmaatschap & contributie:
1. Inschrijving vindt plaats door invullen van het inschrijfformulier door (de ouders/verzorgers van) het desbetreffende
lid. Het inschrijfformulier dient te worden afgegeven aan de (bege)leiding van de speltak.
2. De contributie wordt betaald per jaar en dient vóór 1 maart van het desbetreffende jaar overgemaakt te worden
naar rekeningnummer NL28 INGB 0001 0157 85 t.n.v. Scouting IJsselgroep o.v.v. naam lid + contributie + jaar.
(In februari krijgt u van de penningmeester een contributie nota, nieuwe leden krijgen bij inschrijving deze nota)
3. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de groepsraad. De contributie wordt onder andere
gebruikt voor het kunnen organiseren van de gewone opkomsten, het lidmaatschap van Scouting Nederland, het
gebruik en onderhoud van de gebouwen en terrein. Voor deelname aan incidentele activiteiten als
(weekend)kampen en bijzondere themaprogramma’s wordt een aparte bijdrage gevraagd.
4. Ieder lid wordt ingeschreven bij Scouting Nederland. Indien de persoon eerder geweest van een Scoutinggroep,
heeft u(w kind) tevens een inschrijfnummer van Scouting Nederland ontvangen. Indien dit nummer bij u bekend is,
kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier. Dit voorkomt dat uw kind straks onder twee nummers ingeschreven
staat. Ten aanzien van het lidmaatschap is het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland van toepassing. Bij
het ondertekenen van dit formulier gaat u hiermee akkoord. Het huishoudelijk reglement kunt u vinden op
www.scouting.nl.
5. Een lid van Scouting Nederland kan via Scouting Online (www.sol.scouting.nl) een Scoutcard (bewijs van
lidmaatschap) aanvragen. Op deze kaart staan naast de eigen gegevens ook het lid- en groepsnummer. Met de
Scoutcard kan o.a. gebruik worden gemaakt van speciale aanbiedingen bij de Scoutshop.
6. Wij verwachten dat ieder lid WA-verzekerd is. Ieder lid van Scouting Nederland is tevens secundair aanvullend
verzekerd bij Scouting Nederland. Dat wil zeggen dat er bij schade in eerste instantie een beroep op de eigen WAverkering wordt gedaan. Indien dat niet toereikend is, wordt er een beroep gedaan op de Scouting WA-verzekering.
7. Adreswijzigingen en opzegging dienen schriftelijk te worden gemeld bij de secretaris van de groep. Het adres van
de penningmeester is: Tristan de Boer, Stijn Buysstraat 6A, 6512CN Nijmegen. Een email sturen kan ook:
bestuur@scouting-ijsselgroep.nl. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden 1 maand vóór het einde van
het kalenderjaar. Wordt het lidmaatschap later opgezegd dan wordt er nog een jaar contributie in rekening
gebracht.
8. Het lidmaatschap kan worden beëindigd bij royement. Hiervoor is een beslissing van het bestuur nodig, dat binnen
drie weken wordt bekrachtigd door de groepsraad. Van deze besluiten wordt het desbetreffende lid en, bij
minderjarigheid, zijn wettig vertegenwoordiger, schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur.
9. Omstandigheden waarvan de (bege)leiding in de omgang met uw kind op de hoogte behoort te zijn, moeten - het
liefst schriftelijk - aan hen doorgegeven worden. Denk hierbij aan scheiding, overlijden en ziekte, zodat de
(bege)leiding zo goed mogelijk met uw kind kan omgaan in moeilijke tijden.
Aansprakelijkheid:
10. Scouting IJsselgroep is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.
11. Schade toegebracht aan materiaal, (inventaris van) gebouwen en/of terrein van Scouting IJsselgroep of haar leden,
dan wel door hen in gebruik zijnde materiaal, (inventaris van) gebouwen en/of terrein door een of meerdere leden
wordt verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
12. Indien de (bege)leiding of bestuur het nodig acht om medische hulp in te schakelen kan Scouting IJsselgroep hier
niet financieel verantwoordelijk voor gehouden worden.
Vertrouwenscontact persoon

13. Een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te
maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten en degene die preventief beleid
opzet. Binnen Scouting IJsselgroep vervult Diana Kroeze – Bekkernens deze rol (tel: 06-11 15 51 14 / 0575-49 41
16, of email: dianakroeze@gmail.com).

Overige:
14. Bij het Scoutingspel hoort een scout-outfit. Bij inschrijving dient u deze voor eigen rekening aan te schaffen. Het
scout-outfit kunt u bestellen bij het aanspreekpunt voor kleding:
Diana Kroeze - Bekkernens. De groepsdas en insignes worden geregeld door de (bege)leiding van de betreffende
speltak. Daarnaast is in eigen beheer een pet en een polo ontwikkeld. Ook deze zijn verkrijgbaar bij het
aanspreekpunt voor kleding. De pet en polo zijn geen verplichte onderdelen van het uniform.
15. Als Scoutinggroep zijn wij afhankelijk van financiële acties. Hierbij geldt “hoe meer mensen er helpen, hoe groter de
opbrengst voor de groep”. Daarom doen wij beroep op alle leden/ouders/verzorgers en stellen het zeer op prijs
indien hier gehoor aan wordt gegeven. Op deze wijze helpt een ieder mee de groep financieel gezond te houden.
16. Naast de financiële acties is op meerdere momenten in het seizoen hulp van harte welkom.
(zie; Ik wil wel helpen bij/heb wel interesse in: blad 3 van inschrijf/-gezondheidsformulier)

