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Achternaam :

Voorn(a)am(en) :

Roepnaam : 

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

Adres : 

Postcode : Woonplaats : 

Speltak :  

 
Wil zich per eerstvolgende kwartaal datum: , laten uitschrijven als lid van            

Vereniging Scouting De Meridiaan en Landelijke Vereniging Scouting Nederland. 

Reden (niet verplicht):  

 

 

Het is mij bekend, dat de contributie van dit lopende kwartaal volledig betaald dient te worden. 

Het is mij ook bekend, dat het lopende kwartaal opzegtermijn is en dat de uitschrijving op de  

1e dag van het volgende kwartaal ingaat. 

Tevens is hierbij de afgegeven machtiging (ten behoeve van afschrijving van contributie) ingetrokken. 

 

*In geval van jaarcontributie: de ledenadministratie kan het eventuele restant bedrag terugstorten op:  

IBANRekeningnummer* N L                 

 
 
 
t.n.v.:    
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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 / lid: 

 
 

 ,   

 

 

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. 

 

 

Dit ingevulde formulier aub ondertekend inscannen of fotograferen en vóór 01-januari a.s., 01-april a.s., 01-juli 

a.s., 01-oktober a.s. per e-mail sturen naar ledenadministratie@scoutingdemeridiaan.nl  

 

 

 

 

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

 
 

Speltak : Lidnummer :  

Datum ontvangen : Datum uitschrijven SOL :   

Datum beëindigen incasso :   

Restant contributie: Ja / Nee   €€  dd  
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