•
•
•
•
•
•

Vereniging Scouting Skoltaro Eibergen
KvK Veluwe en Twente 09204323
Rabobank NL20 RABO 0140 4320 27
Website: www.scoutingeibergen.nl
E-mail: secretaris@skoltaro.nl
Secretariaat:
Blenkenkamp 8
7151 EC EIBERGEN
• Telefoon: +31 6 11 75 31 99

Scouting Skoltaro Inschrijfformulier

a

Naam
Roepnaam + Voorletters
Adres
Postcode + Woonplaats
Persoonlijke
Informatie

Geboortedatum + Plaats
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Bijzonderheden
(bijv. allergieën,
medicatie, dieet, etc.)

Social
Media

Contributie
en
inschrijfgeld

Scouting Skoltaro maakt gebruik van social media. Heeft u er bezwaar tegen als foto’s waar uw
kind (mede) op is afgebeeld op onze website of op Facebook worden geplaatst? JA / NEE

De contributie bedraagt met ingang van 1 januari 2016 € 11,- per maand. De eerste maand wordt
naar rato berekend. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-. Hiervoor ontvangt u de insignes van
Skoltaro.
Nadat het inschrijfformulier door de penningmeester is verwerkt, ontvangt u ter bevestiging een
email.

Machtiging Automatische Incasso
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Vereniging
Scouting Skoltaro om eens per maand van zijn/haar ondergenoemde bankrekening
bedragen af te schrijven wegens verschuldigde contributie en/of inschrijfgeld.
Bankrekeningnummer
(IBAN)

Machtiging
Naam en voorletters :
Automatische
Incasso
Adres
:
Postcode en plaats :
Ondertekening
Datum :

Handtekening :
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Naam
Roepnaam
Adres

Ouder/Verzorger

Postcode +
woonplaats

I

Telefoonnummer(s)
E-mailadres

Naam
Roepnaam
Ouder/
Verzorger

Adres
Postcode +
woonplaats

II

Telefoonnummer(s)
E-mailadres

Als vereniging zijn wij sterk afhankelijk van vrijwilligers en actief participerende
ouders, daarom vragen wij ook van u om uw steentje bij te dragen binnen Skoltaro.
Dit kan door bijvoorbeeld een keer mee te rijden bij een activiteit elders, te helpen bij
de schoonmaak en/of klusdag, bijspringen bij de speltakleiding, etc. Zou u hieronder
willen aangeven hoe u Skoltaro wilt ondersteunen?
Vrijwilligers

Kent u nog mensen die geschikte vrijwilligers zouden vormen voor Skoltaro? Laat
het de speltakleiding weten!

Het inschrijfformulier kunt u afgeven bij de speltakleiding of mailen naar
info.skoltaro@gmail.com.
Overig

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per email worden opgezegd bij de
penningmeester via info.skoltaro@gmail.com met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand.

Vereniging (niet invullen)
Speltak

Speltak:
Secretaris

Contactpersoon speltak:
Penningmeester

Bestuur
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