
 

 

 

Inschrijfformulier  
   Scoutinggroep Dr. Saal van Zwanenberg 

www.scoutingsaal.nl  

 

 

 

 

Gegevens lid 

Roepnaam en Achternaam  

Voornamen voluit  

Geslacht   M    /    V  Geboortedatum  

Adres  

Postcode   Woonplaats  

Telefoonnummer vast  Mobiel  Geheim  

E-mailadres  

 

 

Ouder/verzorger 1 

Naam  

Adres  

Postcode   Woonplaats  

Telefoonnummer vast  Mobiel  Geheim  

E-mailadres  

 

 

Ouder verzorger 2 

Naam  

Adres  

Postcode   Woonplaats  

Telefoonnummer vast  Mobiel  Geheim  

E-mailadres  

 

Ga verder op de volgende pagina  

  

http://www.scoutingsaal.nl/
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Noodcontactpersoon 1 

Naam  

Relatie tot kind  

Telefoonnummer  

 

Noodcontactpersoon 2 

Naam  

Relatie tot kind  

Telefoonnummer  

 

Toestemming beeldmateriaal 

Via onze website en (social) media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van activiteiten van onze groep. 
Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. 

 Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik (lees: mijn kind) mogelijk te zien 
zijn. 

 Ik geef GEEN toestemming voor het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik (lees: mijn kind) mogelijk te 
zien zijn. 

 

Ondertekening 

De informatie op dit inschrijfformulier is ondertekend door het lid van 18 jaar of ouder, of in het geval van 
minderjarigheid door de ouder(s)/verzorger(s) met ouderlijk gezag. 

Naam  

Handtekening  

 

In te vullen door de teamleider van de speltak 

Speltak  Bevers    /    Welpen    /    Scouts    /    Explorers    /    Pivo’s    /    Leiding 

Datum eerste keer kijken  

Lees over hoe we met persoonsgegevens omgaan in het privacystatement op onze website. 

http://www.scoutingsaal.nl/
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