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Hierbij willen de ouders/verzorgers van: 

Voornaam : Jongen: Meisje: 

Achternaam : 

Geboortedatum : Geboorteplaats : 

Adres : 

Woonplaats : Postcode : 

Telefoonnummer 

ouder 
: Mobiel ouder : 

Emailadres ouder 

(1) 
: 

Emailadres ouder 

(2) 
: 

Emailadres jeugdlid : 

Zwemdiploma’s A: B: C: 

Speltak Dolfijnen: Zeeverkenners: 

Overig : 

Hun zoon/dochter laten inschrijven als lid van Zeeverkennersgroep Sint Joris en van de landelijke 

vereniging Scouting Nederland: 

• Wij gaan akkoord met de voorwaarden voor lidmaatschap Zeeverkennersgroep Sint Joris en het

huishoudelijk reglement van Scouting Nederland (te vinden op www.scouting.nl).

• Wij geven toestemming voor het delen van foto’s en video’s van activiteiten. Zeeverkennersgroep

Sint Joris maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van de

vereniging en als herinnering (Zie www.zv-sintjoris.nl).

• Wij geven toestemming om onze persoons- en financiële gegevens (digitaal) te verwerken en te

gebruiken voor het organiseren van de vereniging. Na uitschrijving zal informatie binnen één jaar

uit het archief gehaald en vernietigd worden.

http://www.zv-sintjoris.nl/


Pagina 2 van 2 

Hierbij machtig ik Zeeverkennersgroep Sint Joris om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw 
bank om contributie van uw rekening af te schrijven. 

Naam 

rekeninghouder 
: 

IBAN 

rekeningnummer 
: 

BIC code : 

Datum : Handtekening : 

Incassant ID van Zeeverkennersgroep Sint Joris: NL83ZZZ524085900000. 

• De contributie wordt via een automatische machtiging vooruit betaald in vier kwartalen.

o 1e termijn op 1 januari, 2e termijn op 1 april, 3e termijn op 1 juli, 4e termijn op 1 oktober van

elk jaar.

• De kosten van het lidmaatschap zijn vermeld op de website www.zv-sintjoris.nl.

o De kosten voor het zomerkamp worden apart berekend (via speltakstaf).

• De contributie kan jaarlijks opnieuw worden vastgesteld en wordt dan schriftelijk medegedeeld.

• Bij aanmaningen en herinneringen worden administratiekosten in rekening gebracht.

• De machtiging wordt automatisch beëindigd bij het opzeggen van het lidmaatschap.

• Het lidmaatschap kan beëindigd worden per kwartaal via het uitschrijfformulier op de website (u

ontvangt per e-mail een bevestiging dat de automatische incasso is beëindigd).

• Inschrijvingen gebeuren schriftelijk door het volledig ingevulde en (digitaal) ondertekende

inschrijfformulier te sturen naar ledenadministratie@zv-sintjoris.nl.

• Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie gebeuren via het

uitschrijfformulier op onze website www.zv-sintjoris.nl.

o Uitschrijving dient zo spoedig mogelijk te gebeuren en is een verantwoordelijkheid van de

ouders/verzorgers. Datum van ontvangst is bepalend voor de contributie.

• Alle ouders/verzorgers van jeugdleden (18- jaar) worden (minimaal 1 keer per jaar) bij de

zelfwerkzaamheid verwacht. Hierover ontvangt u tijdig informatie.

• Alle speltakken hebben dezelfde blauwe ScoutFit uniformblouse. Als lid van onze groep moet je

voor je installatie zelf zo’n blouse kopen via www.scoutshop.nl. (Zie www.zv-sintjoris.nl).

• Jeugdleden nemen deel aan sponsoractiviteiten/ financiële acties van de vereniging zoals de

lotenverkoop. (Zie www.zv-sintjoris.nl).

• Jeugdleden van de zeeverkennerspeltak (12-18 jaar) hebben of kopen een eigen goedgekeurd

reddingsvest welke op verantwoordelijkheid van de ouders wordt gecontroleerd/onderhouden. (Zie

www.zv-sintjoris.nl).

• In alle gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien is de beslissing van het bestuur van

vereniging Zeeverkennersgroep Sint Joris bindend.

Formulier digitaal inleveren via ledenadministratie@zv-sintjoris.nl 
(Niet in papier bij de staf!) 
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