Groepshuis
• De Wigwam
• Daal en Bergselaan 9
• Den Haag
Internet
• www.mohicanen.nl
Secretariaat
• Lau Mazirellaan 291
• 2525 ZN Den Haag
• secretariaat@demohicanen.nl

verbonden met: The Mohicanen Scoutgroup - Ilkley - West Yorkshire - England

Inschrijfformulier Scouting De Mohicanen
Gegevens jeugdlid
Roepnaam

Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Geboortedatum

Geslacht

Vrouw

Man

Straatnaam
Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Woonplaats

E-mailadres
Tel. thuis
Tel. mobiel
Ziektekostenverzekeraar
Doorlopende reisverzekering

Polisnummer
Ja

1e opkomst
Onderdeel

Nee
Betalen per

[Maak een keuze]

Extra info voor
belang van leiding
Gegevens ouder/verzorger 1
Naam
Tel. mobiel
E-mailadres
Gegevens ouder/verzorger 2
Naam
Tel. mobiel
E-mailadres
Contributie
De standaard betaalwijze voor contributie is automatische incasso. U krijgt hiervoor een apart formulier
toegezonden, waarbij wij alvast de volgende gegevens nodig hebben:
IBAN
T.n.v.
Tot slot
Hoe heeft u van De Mohicanen gehoord?

[Maak een Keuze]

Ik ga akkoord met de voorwaarden die Scouting De Mohicanen aan het lidmaatschap heeft
verbonden. Daarnaast geef ik ook akkoord voor het gebruik van de persoonsgegevens,
conform het privacybeleid. Deze is te vinden op www.mohicanen.nl/privacy
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Voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap van De Mohicanen
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Daarnaast
gaat u ook akkoord met het huishoudelijk regelement van Scouting Nederland .
Contributie
Het lidmaatschap verplicht tot betaling van de contributie. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
De kosten voor weekend-, zomerkampen en scoutfit zijn niet opgenomen in de contributie. Mogelijk dat ook
voor andere opkomsten een eigen bijdrage wordt gevraagd.
De contributie bedraagt € 36,50 per kwartaal (€ 146,00 per jaar) per lid (peiljaar 2018). De standaard
betaalwijze is per automatische incasso (zie voorwaarden hieronder). Indien geen gebruik wordt gemaakt
van de automatische incasso, dient voorafgaand aan het nieuwe kalenderkwartaal de contributie zijn
overgemaakt op IBAN NL69INGB0001582400 ten name van Scouting De Mohicanen.
Het inschrijfgeld bedraagt: € 25,- en wordt betaald bij de eerste keer contributiebetaling.
Het inschrijfgeld wordt gebruikt voor spelmappen en insignes die tijdens het gehele scoutinglidmaatschap bij
De Mohicanen worden uitgereikt.
Automatische incasso
Bij toestemming tot doorlopende automatische, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
1. Betaling van de contributie gebeurt per kwartaal.
2. Het inschrijfgeld zal met de eerste contributiebetaling worden geïncasseerd.
3. Voorafgaand aan elke incasso ontvangt u een digitale factuur zodat u weet wanneer er wordt
geincasseerd
4. U mag binnen 8 weken (56 dagen) na afschrijving zonder opgaaf van reden bij uw bank het bedrag
terugvorderen.
5. Voor automatische incasso wordt een (elektronisch) SEPA machtigingsformulier gestuurd welke u per
post dient te retourneren.
Scoutfit
Bij het lidmaatschap hoort de aanschaf van een scoutfit (voorheen uniform), behorend bij de betreffende
leeftijdsgroep. De leiding van het betreffende onderdeel kan u daarover informeren. Scoutfits zijn te koop bij
de ScoutShop in de regio of via de webwinkel van Scouting Nederland, zie www.scoutshop.nl. Voor de juiste
maten heeft Scouting De Mohicanen paskleding in nagenoeg alle maten. Scouting De Mohicanen heeft ook
een eigen depot met tweedehands scoutfitstukken en (nieuwe) groepsvesten. Hiervoor kunt u terecht bij de
onderdeelsleiding.
Registratie persoonsgegevens
De persoonsgegevens van uw kind worden centraal beheerd door de ledenadministratie. Alle
persoonsgegevens worden overeenkomstig ons privacybeleid geregistreerd en beheerd. Informatie over ons
privacybeleid kunt u vinden op www.mohicanen.nl/privacy. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met
de landelijke organisatie, Scouting Nederland. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden en
uitsluitend gebruikt voor doeleinden zoals beschreven in het privacybeleid. Als u vragen, opmerkingen of
klachten heeft over ons privacybeleid kunt u dat kenbaar maken via secretariaat@demohicanen.nl.
Opzegging
1. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en moet worden gericht aan de
ledenadministrateur van Scouting De Mohicanen: ledenadministratie@demohicanen.nl.
2. Het lidmaatschap eindigt aan het einde van het kalenderkwartaal volgend op de maand van ontvangst
van de schriftelijke opzegging.
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