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Scouting Thorheim

Inschrijfformulier

Speltak:  Bevers / Welpen / Scouts / Afdeling / Stam / Boomstam 

Achternaam:   M / V 
Voornamen:  
Roepnaam:  
Geboortedatum: 
Geboorteplaats: 
Naam ouders / verzorgers: 

Adres:  
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer thuis:  (Geheim: J / N) 
2e nr. indien van toepassing:  (Geheim: J / N) 
Telefoonnummer mobiel: 
2e Telefoonnummer mobiel: 
Email adres:  

Allergieën/dieetwensen: 
Opmerkingen:  

  

Bank / Giro rekening:  
Ziektekostenverzekering + Polis№:  
WA-verzekering + Polis№:  
Occupatie vader/verzorger:  
Occupatie moeder/verzorgster: 
Heeft uw kind elders al op scouting gezeten? Vul dan hier zijn/haar oude lidnummer in: 

Ik heb de meegeleverde toelichting, en het huishoudelijk regelement van Scouting Nederland 
(https://www.scouting.nl/publiek/scoutworden/hhr) gelezen en ga hier mee akkoord. 

Datum inschrijving;           Handtekening;  
(Dit formulier gelieve zo snel mogelijk, in zijn geheel, bij de speltakleiding inleveren) 

In te vullen door ledenadministrateur; 

Verwerkt: Lidnummer: 

(Zoals medicijnen e.d, 
vraag bij de leiding ook 
naar  het medicijnprotocol) 



 Inschrijfformulier 2 

Toelichting inschrijfformulier scouting Thorheim 

Inschrijving 
Deze inschrijving geldt als inschrijving bij de landelijke vereniging; Scouting Nederland, waarvan de 
Thorheimgroep in Doorn deel uitmaakt. De gegevens worden opgenomen in het ledenbestand van 
Scouting Nederland. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking besteld. Na inschrijving 
ontvangt u via het Landelijk Bureau het maandblad ‘Scouting Magazine’ en een lidmaatschapskaart. 
Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden en tevens worden gemeld aan de aan de 
speltakleiding. 

Gegevens wijzigen 
Adreswijzigingen, en andere opmerkingen met betrekking tot de ledenadministratie, kunt u doorgeven 
via ledenadministratie@thorheim.nl of aan de desbetreffende leiding. U kunt deze gegevens ook zelf 
aanpassen via http://sol.scouting.nl. U heeft hiervoor het lidnummer nodig, dit kunt u vinden op de 
scout card. (lidmaatschapskaart). 

Contributie 
Scouting Thorheim werkt voor de contributie met automatisch incasso. Jaarlijks zal in januari en in juni 
de contributie in gelijke delen worden geïncasseerd. 
Hiertoe dient u het bijgesloten incassoformulier in te vullen en samen met het inschrijfformulier bij de 
speltakleiding in te leveren. 
De contributie bedraagt per 2020 voor de Bevers €150, - per jaar en voor de Welpen/Scouts/Explorers 
€250, - per jaar, dit is inclusief 7,50 korting bij betalen per automatisch incasso. 
In deze bedragen zijn groepskampen, het dagje uit en het zomerkamp* verwerkt. 
De hoogte van de contributie kan worden aangepast, u wordt hiervan van te voren op de hoogte 
gesteld. 
De contributie wordt per seizoen geheven en bij latere instroom naar rato verrekend. 

* Voor de Explorers geldt dat er een deel van het zomerkamp geld in de contributie is verwerkt.

Lidmaatschap opzeggen 
U kunt het lidmaatschap opzeggen door een e-mail te versturen aan ledenadministratie@thorheim.nl 
en de betreffende speltakleiding. Vermeld hierin het lidnummer en de naam van het lid dat opzegt. 
Doe dit ten minste 1 maand voor aanvang van het nieuwe jaar. 
Bij afmeldingen gedurende het jaar vindt er geen restitutie van de contributie plaats. 

Ouder participatie 
Jaarlijks organiseert scouting Thorheim meerdere activiteiten en schoonmaakdagen waarvoor wij 
soms een beroep moeten doen op de ouders. Wij verwachten dat u als ouder incidenteel meehelpt bij 
een van deze activiteiten. 

Verzekering 
Wij verwachten dat ieder lid WA verzekerd is. Ieder lid is daarnaast aanvullend WA verzekerd bij 
Scouting Nederland. Dat wil zeggen dat er bij schade eerst een beroep wordt gedaan op uw eigen 
verzekering. Indien dat niet toereikend is, zal er een beroep worden gedaan op de Scouting WA 
verzekering. 

Medicijnprotocol 
In principe mogen alleen artsen, naast de ouders, medicijnen geven aan kinderen. Als kinderen 
medicijnen nodig hebben, tijdens opkomsten of (weekend-)kampen, willen wij er ook voor zorgen, dat 
zij die krijgen. Om dit in goede banen te leiden, hebben wij een medicijnprotocol. In dit 
medicijnprotocol wordt door de ouders/verzorgers uitgelegd waarom een kind medicijnen krijgt, welke 
dit zijn en hoe en wanneer deze moeten worden ingenomen. Tevens geven de ouders middels dit 
medicijnprotocol toestemming aan de leiding van de speltak om de medicijnen aan het kind te mogen 
geven. Een medicijnprotocol is te verkrijgen bij de speltakleiding. 



In cassant 

Naam 
Adres 

Postcode 
Woonplaats 
Land 
lncassant-lD 

Thorheimgroep Doorn 
Padland 13
3941 KB
Doorn
 Nederland 
NL92ZZZ411776210000 

Kenmerk machtiging 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de incassant om doorlopende incasso
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank 
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de 
incassant. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Land 

Rekeningnummer IBAN

Tenaamstelling 

Bank identificatie (BIC) 

Plaats 

Datum 

Handtekening 



Voor uw eigen administratie 
U hee ft f een machtiging a gegeven aan: 
Naam 
Adres 
Postcode 

Woonplaats 
Land 
E-mailadres
lncassant-lD

Thorheimgroep Doom 

Padland 13

3941KB 

Doorn

Nederland 

çiroep®thorheim.nl 

NL92ZZZ411776210000 

Kenmerk machtiging

Machtigen is gemakkelijk: 
- U vergeet nooit te betalen;
- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor 
geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens en datum op het 
formulier, zet uw handtekening en stuur de machtiging naar de incassant. Deze kan daarmee de 
betalingen automatisch van uw rekening laten afschrijven. 

Afboeking 
U wordt voorafgaand aan een afboeking, bijvoorbeeld via het contract of bij een jaaroverzicht, door de 
incassant geïnformeerd over het bedrag en moment van afschrijving. Als u het niet eens bent met een 
betaling, kunt u deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug laten boeken. 

Terugboeken? Neem contact op met uw bank. 
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving, 
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving 
contact op met uw bank. 
U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese 
Incasso-opdracht tegen te houden. 
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, kunt u 
tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren. 
Informeer bij uw bank naar de voorwaarden. 

Stopzetten machtiging 
U kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld omdat u het lidmaatschap of abonnement 
opzegt. U kunt dan een bericht sturen naar de incassant en de machtiging intrekken. Houd rekening 
met enige tijd voor verwerking. 




