Is uw kind nu of in het verleden lid (geweest) van een Scoutinggroep in Nederland?
Speltak

Bevers
Zeeverkenners

Kabouters
Wilde Vaart

Welpen
Explorers

Ja

Nee

Scouts
Stam

Persoonsgegevens Jeugdlid
Voornaam:

Voorletters:

Achternaam:

Tussenvoegsel:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Huistelefoon:

Mobiel:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Land:
E-mail:
Geslacht:

Contactgegevens ouder/verzorger 1
Voornaam:

Voorletters:

Achternaam:

Tussenvoegsel:

Telefoon:

Vrouw

E-mail:

Contactgegevens ouder/verzorger 2
Voornaam:

Voorletters:

Achternaam:

Tussenvoegsel:

Telefoon:

Man

E-mail:

Beeldmateriaal
Wij vragen u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. U kunt er van op aan dat wij het beeldmateriaal alleen
gebruiken voor eigen gebruik en/of promotie van Wapata zoals nieuwsbrieven, website ter ondersteuning van
redactionele stukken, drukwerk etc. en dus niet ter beschikking zullen stellen aan derden.
Ik ga hiermee akkoord
Ik ga hiermee niet akkoord
Bankgegevens
IBAN:
Tenaamstelling:
Ondertekening:
Naam:

Datum:

Door dit formulier te ondertekenen verklaart u akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en het addendum van Scouting Wapata.
Door ondertekening van dit formulier geeft u eveneens toestemming aan Scouting Wapata om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Scouting
Wapata voor de half jaarlijkse contributie. Bent u niet gemachtigd om een automatisch incasso aan te gaan, dan vragen wij u dit kenbaar te maken bij het
groepsbestuur via bestuur@wapata.nl

Handtekening ouder/verzorger of lid (indien 18 jaar of ouder):

Algemene voorwaarden betaling contributie Scouting Wapata
Leden van scouting Wapata betalen twee keer per jaar contributie. De betaling geschiedt met behulp
van een automatische incasso in april en in oktober. In dit kader vragen wij u de gegevens op de
achterkant in te vullen. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Scouting Wapata, om per half jaar de contributie af te schrijven van het IBAN nummer genoteerd op
de achterzijde van dit formulier.
Hoogte contributie (per half jaar)
Bevers
€45,00
Kabouters
€45,00
Welpen
€45,00
Scouts
€57,00

Zeeverkenners
Wilde Vaart
Explorers
Stam

€73,50
€73,50
€73,50
€47,50

Algemene voorwaarden uitschrijving Wapata
Een lid van scouting Wapata kan zich alleen uitschrijven door het volledig invullen van het
uitschrijfformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij het leidingteam of downloaden van
www.wapata.nl. Het uitschrijfformulier dient ondertekend ingeleverd te worden bij het leidingteam
of opgestuurd te worden aan de ledenadministratie van scouting Wapata (Beukenpad 7, 2461 DR,
Ter Aar).
Afhandeling contributie bij uitschrijving
Twee keer per jaar betaalt u contributie aan scouting Wapata. U betaalt de contributie een half jaar
vooruit. Bij uitschrijving vindt geen restitutie van de reeds betaalde contributie plaats.
Privacywetgeving (AVG/GDPR)
Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld.
Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we 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 en op
www.wapata.nl/privacy het Privacy Statement van Scouting Wapata. Je hebt via Scouts Online
(https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens.
Bijdrage aan Wapata
Mogen wij u, als ouder/verzorger, benaderen om bij speciale gelegenheden of als vaste vrijwilliger
Scouting Wapata te helpen?
Ja

Nee

Zo ja waarmee dan wel/niet:
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