
Scouting Pioniers Oude Mijnstreek 
Marijkestraat 57a, 6373 NS Landgraaf 

info@scoutingpioniers.nl 

Gegevensbeheer 
Heiveldstraat 8, 6373 LE Landgraaf 

gegevensbeheer@scoutingpioniers.nl

Inschrijfformulier 

Naam ouder/verzorger 

Straat + huisnummer 

Postcode + woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mail 

WA verzekerd   Ja / Nee*  (*doorhalen wat niet van toepassing is) 

Zorgverzekering 

geeft hierbij op als lid van Scouting Pioniers Oude Mijnstreek 

Naam lid 

Geboortedatum 

Speltak + ingangsdatum 

E-mail adres lid 

Zwemdiploma’s in bezit 
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De ouder(s) / verzorger(s) gaat/gaan akkoord met evt. vervoeren van het lid door 
één van de leiders zonder hierover geïnformeerd te hoeven worden:     Ja / Nee* 

Relevante bijzonderheden (denk aan: medicijngebruik, allergieën, dieet, diagnose): 

Gedurende het jaar zijn er veel activiteiten en klussen waarbij de groep soms een 
beroep moet doen op ouders. Indien u bereid bent een bijdrage hierin te leveren, 
wilt u dan onderstaande vragen invullen? 
  
 inzet als chauffeur voor activiteiten:   ▢ Ja  ▢ Nee  

         ▢ Trekhaak beschikbaar 

 meehelpen bij onderhoudswerkzaamheden:  ▢ Ja  ▢ Nee 

 meehelpen aan een activiteit of op kamp:  ▢ Ja  ▢ Nee 

 plaatsnemen in het bestuur of een commissie: ▢ Ja  ▢ Nee 

 helpen als leiding:      ▢ Ja  ▢ Nee 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende akkoord te gaan 
met het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en Scouting Pioniers Oude 
Mijnstreek en stemt u in met het gebruik van foto’s en/of videomateriaal van uw 
zoon/dochter op onze website, flyers, social media, de vierjaarlijkse katern en 
andere gelijk te stellen promotiematerialen. 

Datum  

Handtekening 
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Machtiging aan vereniging 
Scouting Pioniers Oude Mijnstreek 

Ondergetekende verklaart hierbij tot wederopzegging vereniging Scouting Pioniers 
Oude Mijnstreek te Landgraaf toestemming om van zijn/haar rekening de 
maandcontributie van €10,-* af te schrijven. 

* = €11,- p/mnd vanaf augustus 2023 

De contributie zal worden overgemaakt op bankrekeningnummer  
NL 38 RABO 0192 0589 83. Op uw afschrift zult u ons incassant-ID 
(NL60ZZZ140999410000) aantreffen, gevolgd door het lidnummer waaronder het 
lid bij Scouting Nederland ingeschreven is. 

 

Naam lid 

Geboortedatum lid 

Naam rekeninghouder 

IBAN nummer 

Plaats 

Datum    Handtekening 



Scouting Pioniers Oude Mijnstreek 
Marijkestraat 57a, 6373 NS Landgraaf 

info@scoutingpioniers.nl 

Gegevensbeheer 
Heiveldstraat 8, 6373 LE Landgraaf 

gegevensbeheer@scoutingpioniers.nl

In te vullen door speltakleiding: 
 

Datum 1e aanwezigheid** 

Datum 2e aanwezigheid 

Datum 3e aanwezigheid 

Datum 4e aanwezigheid*** 

** = Na afloop van de eerste opkomst dienen de naam en geboortedatum van het 
nieuwe lid per mail naar de gegevensbeheerder gestuurd te worden. Deze meld het 
lid aan bij Scouting Nederland. 

*** = Na afloop van de vierde opkomst dient dit formulier (fysiek) ingeleverd te 
worden bij de gegevensbeheerder. Het nieuwe lid wordt nu ingeschreven bij 
Scouting Nederland 

Na inschrijving van het lid stuurt de gegevensbeheerder de gegevens door naar de 
penningmeester. 
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Algemene informatie voor ouders/verzorgers 

Lidmaatschap 
De contributie bedraagt momenteel € 9,- per maand en kan ieder voorjaar verhoogd worden, aan 
de hand van het CBS inflatie-index cijfer. Uw kind is lid van zowel Scoutinggroep Scouting Pioniers 
oude Mijnstreek als Scouting Nederland, als ook Scouting Limburg en Scoutingregio Zuid-Oost 
Limburg. 

Zowel groep, regio als land organiseren regelmatig activiteiten. Na toezending van de 
lidmaatschapspas kunt u met uw lidmaatschapsnummer inloggen op Scouts Online (sol.scouting.nl). 
Hier kunt u ten alle tijde uw contactgegevens aanpassen. Via dit systeem kunt u ook inschrijven voor 
sommige evenementen. Leden ontvangen gratis Scouting Magazine, het ledenblad van Scouting 
Nederland. 

Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden beëindigd doormiddel van een mail naar 
gegevensbeheer@scoutingpioniers.nl of middels een brief naar de gegevensbeheerder 
(contactgegevens in de kop van deze brief). De contributie wordt eenmaal per maand afgeschreven. 
De opzegtermijn is één maand. 

Contactpersoon 
De teamleider van de speltak is uw eerste contactpersoon bij vragen en/of opmerkingen. In het 
geval dat u over sommige zaken specifieke vragen heeft of u komt er samen niet uit, dan kunt u 
contact opnemen met ons bestuur. Informatie over groepsactiviteiten ontvangt u via een 
nieuwsbrief of inschrijvingsformulier via de leiding. Meer informatie vindt u ook op onze website; 
www.scoutingpioniers.nl. 

Kleding, installaties en overvliegen 
Na viermaal gratis kijken, zal uw kind als lid insgeschreven worden. Na een tijdje zal uw kind worden 
geïnstalleerd, een welkomstceremonie waarbij hij/zij volwaardig lid wordt van Scouting. Deze 
ceremonie is over de hele wereld gelijk. 
Het uniform, inclusief insignes kunt u bestellen in de ScoutShop. Vraag voor meer informatie bij de 
speltakleiding. Wanneer uw kind te oud wordt voor de speltak zal hij of zij “overvliegen” naar een 
andere speltak, ook weer door middel van een gezamenlijke welkomstceremonie. 

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. Onze leiding is gecertificeerd, zij hebben hiervoor een training gevolgd bij Scouting 
Nederland. 

Contactgegevens bestuur 
Kenny Zijlstra   groepsbegeleider groepsbegeleider@scoutingpioniers.nl 
Jordy Schoeré  secretaris  secretariaat@scoutingpioniers.nl 
Bert Lindelauf  gegevensbeheerder gegevensbeheerder@scoutingpioniers.nl
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