
 

Scouting De Meridiaan 
 

● Oproepformulier jeugdlid  
                                                                                                                                                                                                                                          versie november 2018  

 
Ik wil graag worden ingeschreven op de oproeplijst van Scouting De Meridiaan: 

 

Achternaam : 

Voorn(a)am(en) : 

Roepnaam : 

Geboortedatum : Geslacht:  M / V  (doorhalen wat niet van toepassing is)  

Adres : 

Postcode : Woonplaats : 

Telefoonnummer :  Mobielnr      :  

E-mail ouder :  

Basisschool leerjaar :  

Bijzonderheden :  

 

Voorkeur gaat uit naar:    (aankruisen wat van toepassing is) 

 

 de zaterdagochtend opkomst 10.00u-12.00u/12.30u* 

                                  BEVERS / WELPEN / SCOUTS / EXPLORERS       (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

  de zaterdagmiddag opkomst 13.00u-15.30u* 

 WELPEN / SCOUTS /EXPLORERS       (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

  geen voorkeur voor zaterdagochtend of zaterdagmiddag* 

WELPEN / SCOUTS        (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

* De eindtijd is afhankelijk van de speltakgroep:  

● Ochtend: BEVERS (5-7jr) + WELPEN [7-11jr) eindtijd 12.00u / SCOUTS (11-15jr) + EXPLORERS (15-18jr) eindtijd 12.30u 

● Middag: WELPEN (7-11jr) + SCOUTS (11-15jr) eindtijd 15.30u 

Plaatsing geschiedt op basis van beschikbaarheid. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur, maar kunnen uw voorkeurs- 

plaatsing niet garanderen. 
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Via onze website, social media kanalen en in het clubgebouw houden we iedereen graag op de hoogte 

van de activiteiten van onze vereniging. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. 

 

Aankruisen wat van toepassing is:  

 Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waar mijn kind herkenbaar op staat 

 Ik heb wel bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waar mijn kind herkenbaar op staat.  

(indien uw zoon/dochter 16 of 17 jaar oud is graag uw besluit tot wel of geen toestemming met hem/haar bespreken) 

 

Door ondertekening van dit formulier verklaar ik bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden van 

Scouting De Meridiaan, zie https://www.scoutingdemeridiaan.nl/cms/algemene-voorwaarden.  
 

 

Plaats, datum: Handtekening ouder / verzorger: 

 

 
 ,   

 

 

Alle  gegevens worden door Scouting de Meridiaan met de grootste zorgvuldigheid behandeld. 

Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap worden in Scouts Online, de administratieve applicatie 

van Scouting Nederland, geregistreerd. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op 

https://www.scoutingdemeridiaan.nl/privacy  is onze privacyverklaring te vinden. Via Scouts Online 

(https://sol.scouting.nl) is er altijd toegang tot de eigen gegevens. 

 

 

AUB dit ingevulde formulier inscannen of fotograferen en per e-mail sturen naar 

ledenadministratie@scoutingdemeridiaan.nl  
 

 

 
   S.v.p. onder deze lijn niet schrijven / is bestemd voor de ledenadministratie    

 

 

Speltak :  Ontvangstdatum formulier      :  

Voorkeur opkomsttijdstip :  Invoerdatum op wachtlijst   :   

Datum 1e x proefdraaien        :   

Datum 2e x proefdraaien        : Aanmeldingsnummer   

Datum 3e x proefdraaien        :  
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