INSCHRIJFFORMULIER
18+ leden
Persoonlijke gegevens nieuw 18+ lid
Achternaam ___________________________________________________________ man / vrouw
Voorletters _____________________________ Roepnaam _______________________________
Adres__________________________________________________________________________
Postcode______________________________ Woonplaats_______________________________
Geboortedatum ________________________ Geboorteplaats ____________________________
Telefoonnummer _______________________ E-mailadres ______________________________
Beroep* / student _________________________________________________________________
Beschikt over een U-pas

Ja / nee

Zo ja, zorg dat er een kopie van de geldige U-pas bij het toestemmingsformulier wanneer u deze inlevert.

Gegevens verbergen

Ja / nee

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. Deze opie is door leden
aan te passen na het inloggen in Scouts Online.

* Scouting Hoograven maakt graag gebruik van uw kundigheid. U bent uiteraard niet verplicht dit in te vullen.
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Contributie
U dient zelf zorg te dragen voor de betaling van de contributie. Bij dit inschrijfformulier ontvangt u
een versie van het Huishoudelijk Reglement waarin alle regels met betrekking tot het afmelden en
de betaling van de contributie en mogelijke kampgeldbijdrage te vinden zijn.

Privacy en verwerkingen
De gegevens worden door Scouting Hoograven met de grootste zorgvuldigheid behandeld.
Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online (SOL), de
administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG / GDPR) van
toepassing. Op www.scouting.nl/privacy is het Privacy Statement van Scouting Nederland te lezen. Via
Scouts Online (https://sol.scouting.nl) kunnen leden hun eigen gegevens beheren.
Via de mail zal u op de hoogte gehouden worden van relevante kwesties rondom Scouting
Hoograven en in het speciaal met betrekking op activiteiten van de speltak als dit van toepassing is.
Uw telefoonnummer zal gebruikt worden voor overige informering.
De ingevulde formulieren worden na verwerking in SOL bewaard in een map met de formulieren
van de andere groepsleden door de groepspenningmeester (of de tijdelijke vervanger hiervan). De
groepspenningsmeester is de enige die na verwerking van het formulier nog inzicht heeft in de
papieren welke uiteraard zijn op te vragen via penningmeester@scoutinghoograven.nl. Mocht u het
wenselijk vinden dat de gegevens worden vernietigd, kan hierom eveneens gevraagd worden bij de
groepspenningsmeester. Mocht u besluiten Scouting Hoograven te verlaten, dan wordt het
formulier vernietigd of aan u retour gegeven.
De gegevens worden in geen geval met derden gedeeld.

Ondertekening
Ondergetekende heeft alle gegevens op dit formulier naar waarheid ingevuld en gaat akkoord met
bewaring van dit formulier en overige verwerkingen zoals beschreven onder het kopje “Privacy en
verwerkingen” en de betaling van de contributie zoals beschreven onder het kopje “Contributie”.

Handtekening

______________________________________ Datum ___________________________________
Plaats ___________________________________

In te vullen door speltakleiding na ontvangt van het formulier.

In ontvangst genomen door __________________________________________________ (naam),
bestuurslid / (bege)leiding bij de Explorers / +Scouts, op ___________________________ (datum).
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