
Blokhut: 
Oirschotsedijk 22 
5651 GC Eindhoven 
secretaris@wielewaalgroep.nl 

Ledenadministratie: 
p.a. Bazelstraat 17
5624 AT Eindhoven
ledenadministratie@wielewaalgroep.nl 

Socials: 
www.wielewaalgroep.nl 
info@wielewaalgroep.nl 

KVK: 17212743 
IBAN: NL02 RABO 0123 1202 76 
BIC:     RABONL2U  

Inschrijfformulier 
f 

Speltak / onderdeel: 

Datum inschrijving:  

Gegevens lid: 

Achternaam: Tussenvoegsel: 

Roepnaam: Voorletters: 

Straat: Huisnummer: 

Postcode: Woonplaats: 

Geboortedatum: Geslacht: 

Mob.tel.nr.: Vast tel.nr.: 

Nr. is geheim ☐ Nr. is geheim ☐ 

Geboortedatum: Voorletters: 

Email: 

Gegevens ouders / verzorgers: 

Ouder / verzorger 1: 

Achternaam: Tussenvoegsel: 

Roepnaam: Voorletters: 

Geslacht: Man / Vrouw / .. 

Mob.tel.nr.: Vast tel.nr.: 

Nr. is geheim ☐ Nr. is geheim ☐ 

Email: 

Ouder / verzorger 2 (indien van toepassing): 

Achternaam: Tussenvoegsel: 

Roepnaam: Voorletters: 

Straat: Huisnummer: 

Postcode: Woonplaats: 

Geslacht: Man / vrouw / .. 

Mob.tel.nr.: Vast tel.nr.: 

Nr. is geheim ☐ Nr. is geheim ☐ 

Email: 

AVG privacy verklaring: 

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 hier het beleid van Scouting Wielewaal. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je 
eigen gegevens. 

☐ Hiermee verklaar ik dat ik op de hoogte ben van het aanvullende AVG privacy beleid van Scouting Wielewaal, en stem daarmee in.

☐ Wij houden graag iedereen op de hoogte van onze scouting activiteiten via de website en social media middels foto’s / video’s. Ik heb geen 

bezwaar dat beeldmateriaal waarop ik / lid te zien ben hiervoor gebruikt wordt.

Datum ondertekening: Handtekening: 

Datum selecteren 

_____________________________ _____________________________ 

http://www.wielewaalgroep.nl/
mailto:info@wielewaalgroep.nl
https://www.wielewaalgroep.nl/algemeen/avg-privacybeleid.html?highlight=WyJwcml2YWN5Il0=
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Doorlopend SEPA incassoformulier 

Ten behoeve van de incasso van de contributie gelden (1x per kwartaal) vragen wij u onderstaande voor akkoord te tekenen. 

Gegevens incassant: 

Scouting Wielewaal 

IBAN incassant:        NL02 RABO0123120276  BIC:      RABONL2U 

Sepa incassant id:    NL24 ZZZ172127430000  Kenmerk Incasso:   Lidmaatschapsnr. Scouting NL 

Gegevens lid / ouders verzorgers: 

Volledige naam ondertekenaar: 

 Gegevens van uw bankrekening 

Tenaamstelling: 

IBAN.: 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Scouting Wielewaal om doorlopend incasso opdrachten te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Scouting Wielewaal. 

Wanneer u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Hiervoor kunt u binnen 8 weken na 
afschrijving contact opnemen met uw bank. 

Datum ondertekening: Handtekening: 

_____________________________ _____________________________ 

http://www.wielewaalgroep.nl/
mailto:info@wielewaalgroep.nl



