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Welkom bij Scouting Suanablake.
We zijn gevestigd in jachthaven ‘de Put’ en we zijn iedere zaterdag en nog veel vaker op en om
het water te vinden. Door middel van dit formulier kan je als lid worden ingeschreven bij onze
vereniging. Vul dit formulier in en geef het af bij de leiding.
Persoonlijke gegevens:
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
E-mail adres (ouders) tbv facturen, infobrief e.d. :
evt. E-mail adres (van het lid):
Bijzonderheden, allergieën e.d.: indien van toepassing hier vermelden svp:
B C
……… Elk lid moet kunnen zwemmen!
►Bij nee:Ik verklaar als ouder dat mijn kind 100m zelfstandig kan zwemmen: extra handtekening:______________
Zwemdiploma: Nee/ja A

* zwemvest huren: ja / nee(Alléén nee bij eigen, passend, zwemvest welke bij elke opkomst beschikbaar is!)
Er worden soms foto's gemaakt en op onze website geplaatst. U kunt hier aangeven of, en in welke mate, u
hier bezwaar tegen heeft. U kunt naderhand altijd verzoeken foto's te verwijderen.
geen bezwaar

Alleen op afstand

alleen groepsfoto's

geen toestemming

Alle leden dragen de blauwe Scoutfit, wit fluitkoort met fluit en onze eigen blauw/gele groepsdas. Verkrijgbaar bij de Scoutshop aan
de Heemraadsingel in Rotterdam. Daaronder een effen blauwe, (spijker)broek of –rok.
De vereniging heeft eigen T-shirts (€7,=) en sweaters (€12,= of €15,=) te koop als aanvulling op de Scoutfit.
Contributie:
Voor de Dolfijnen bedraagt de contributie momenteel €34,00 per kwartaal. Voor de Zeeverkenners is dat €46,15 per kwartaal.
Dit wordt door de penningmeester geïnd en jaarlijks per 1 oktober aan de inflatie aangepast. De factuur ontvangt u per e-mail.
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €5,00. Hiervoor krijgt het lid de benodigde installatietekens voor op het uniform bij zijn of haar
installatie als lid van Scouting Nederland.
* Als wij met onze (jongere) leden het water op gaan dragen we een zwemvest. Als het lid zelf geen zwemvest heeft, moet er een
passend zwemvest worden gehuurd. Hierdoor hebben de leden altijd een zwemvest als ze het water op gaan. De kosten daarvan
zijn €5,- per kwartaal.
Datum:
…………-…………-20…….
Handtekening ouder/verzorger:
……………………………………………………………………………………………
januari 2014

