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Aanmeldingsformulier Scouting Prinses Irene 
 
 

Achternaam Voorletters 

 
 

 

Roepnaam Adres 

 
 

 

Postcode Woonplaats 

 
 

 

School Groep/Klas 

 
 

 

Naam ouder/vertegenwoordiger1 Naam ouder/vertegenwoordiger2 

 
 

 

Telefoonnummer 
ouder/vertegenwoordiger1 

Telefoonnummer 
ouder/vertegenwoordiger2 

 
 

 

E-mail (voor correspondentie) E-mail (alternatief) 

 
 

 

Geboortedatum Geboorteplaats 

 
 

 

Verzekeringsmaatschappij Polisnummer 

 
 

 

Medische bijzonderheden (allergie, medicijnen, etc.) 

 
 
 

Overige opmerkingen/bijzonderheden 

 
 
 

 

Verklaring 
Hierbij geef ik mijn kind toestemming om lid te worden van Scouting Prinses 
Irene. Ik ga akkoord met de aan de ommezijde vermelde voorwaarden voor 
lidmaatschap. 
Ik verklaar dat mijn kind gezond is en dat hij/zij normaal kan deelnemen aan 
het spel van Scouting. 
 

Handtekening Datum 
 
 
 
 

 

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar het introductieboekje.
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1. Jeugdlid 
Jeugdleden worden officieel lid van Scouting Nederland nij de inschrijving. Bij inschrijving 
volgt een welkomstmail van scouting Nederland met het lidmaatschapsnummer. 
 
 
2. Contributiebetaling 
Voor alle aspirant-jeugdleden geldt, dat de eerste zes weken van het lidmaatschap van 
onze vereniging kosteloos zijn. De contributie-verplichting start in het kwartaal dat volgt op 
de 6 weken. Bijvoorbeeld een kind komt op 7 November voor het eerst, dan is het zes 
zaterdagen daarna 12 december, dus gaat de contributie in per 1 januari. Deze datum staat 
los van de daadwerkelijke installatiedatum .  
De contributie bedraagt voor elk kind € 27,50 per kwartaal.  
De contributiebetaling gaat per automatische incasso. De contributie wordt steeds in de 
eerste week van het kwartaal geïnd. Er vind nooit restitutie plaats van reeds betaalde 
contributie. Een ingevulde automatische incasso is een voorwaarde voor het lidmaatschap. 
 
3. Betalingsverplichting 
SPI wijst erop, dat de wettelijke vertegenwoordigers van het jeugdlid door de 
ondertekening van het aanmeldingsformulier akkoord gaan met de hier omschreven 
voorwaarden van het lidmaatschap en de aanvullende spelregels in het 
introductieboekje. In het geval van een betalingsachterstand zal de penningmeester 
van de groep er toe overgaan het verschuldigde bedrag vermeerderd met alle 
voorkomende kosten langs gerechtelijke weg te laten incasseren. 
 
4. Aanwezigheid 
De jeugdleden van SPI zijn verplicht om regelmatig, in uniform en op tijd de 
bijeenkomsten van zijn/haar speltak bij te wonen. In het geval van onvermijdelijke 
afwezigheid dient het jeugdlid zich tijdig af te melden bij de eigen leiding. 
 
5. Opzegging 
Het opzeggen van het lidmaatschap dient in alle gevallen mondeling te gebeuren bij de 
teamleider van de speltak van het jeugdlid. Tevens dient de opzegging per mail gestuurd te 
worden naar het volgende emailadres: administratie@scoutingprinsesirene.nl. De datum 
waarop deze mail ontvangen wordt, zal gebruikt worden voor de bepaling tot aan welk 
kwartaal contributie verschuldigd is. Wanneer de opzegging bijvoorbeeld op 10 februari 
door ons ontvangen wordt is dient de contributie voor het gehele eerste kwartaal betaald te 
worden. 
 
6. Schorsing 
De groepsraad van SPI behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit 
vereisen, een jeugdlid te schorsen of het lidmaatschap te beëindigen. Deze maatregel 
zal te allen tijde schriftelijk onder vermelding van de daartoe aanleiding gevende 
redenen aan het jeugdlid of aan zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden 
medegedeeld.
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