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Achternaam : 

Voorn(a)am(en) : 

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

Geboortedatum : Geboorteplaats :  

Adres : 

Postcode : Woonplaats : 

Telefoonnummer : Mobielnummer :  

E-mail :  

Bijzonderheden :  

In geval van nood / ongeval waarschuwen: bovenstaand adres / telefoonnummer, of: 

 

  
 

 

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Landelijke Vereniging Scouting Nederland en maak deel uit van 

Scouting De Meridiaan en draai sinds (datum 1e opkomst)  mee bij de Roverscouts.  

 

 

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 ik herkenbaar op sta.  

 Ik heb wel bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waar ik herkenbaar op sta.  
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Roverscouts maken gebruik van een Whatsapp-groep waarin de leden zijn opgenomen. Deze 

Whatsapp-groepen worden bijvoorbeeld gebruikt voor afmeldingen of het onderling regelen van 

vervoer naar activiteiten.  

 

Aankruisen wat van toepassing is: 

 Ik wil graag met bovenstaand mobiel nummer opgenomen worden in Whatsapp-groep(en)  

     van de Roverscouts. Ik ben me ervan bewust dat mijn mobiele nummer daarmee bekend wordt bij 

     de andere leden in deze Whatsapp-groep(en).  

 Ik wil niet worden opgenomen in Whatsapp-groep(en) van de Roverscouts.  

  

 

 

Hierbij machtig ik Scouting De Meridiaan voor het afschrijven van de jaarlijkse contributie in vier 

termijnen (4x € 37,50) Bij de eerste betaling worden 3 gratis opkomsten in mindering gebracht.  De installatiekosten á € 25,00 

worden bij de eerste betaling geïnd. 

 

 

IBAN Rekeningnummer*: N L                 

 

 

t.n.v.                              :  

 

Handtekening rekeninghouder :  
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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 en op de  

hoogte te zijn van het privacybeleid van Scouting De Meridiaan, te vinden op 

https://www.scoutingdemeridiaan.nl/privacy en dat hiermee vanwege de privacy van jeugd en kaderleden 

en ouders bepaalde zaken van mij verlangd worden, en dat mijzelf bepaalde zaken geboden kunnen 

worden. 

 

Plaats, datum: Handtekening : 

 

 ,   

 

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 : Lidnummer :  

Datum 1e opkomst : Datum installatie :  

Datum 2e opkomst : Datum invoer SOL :  

Datum 3e opkomst :  

Ingangsdatum lidmaatschap :  

Kenmerk Machtiging        :  

 

 

Algemene Voorwaarden  

Scouting de Meridiaan ● Maurice Garinpad 15 ● 1335 LZ Almere Buiten 
● e-mail ledenadministratie@scoutingdemeridiaan.nl ● web www.scoutingdemeridiaan.nl 

kvk 41246846 ● contributie IBAN NL57INGB0006897440 

 
 

https://www.scoutingdemeridiaan.nl/cms/algemene-voorwaarden
https://www.scoutingdemeridiaan.nl/privacy
https://www.scoutingdemeridiaan.nl/privacy
https://sol.scouting.nl/
mailto:ledenadministratie@scoutingdemeridiaan.nl
mailto:leden@scoutingdemeridiaan.nl


 

Scouting De Meridiaan 
 

● Inschrijfformulier Roverscout  

  
                                                                                                                                                                                                                                        versie november 2018 

 
De Algemene Voorwaarden van Scouting De Meridiaan zijn te vinden op onze site via: 
https://www.scoutingdemeridiaan.nl/cms/algemene-voorwaarden 
 
 
Hieronder een kopie van deze Algemene Voorwaarden:  
 
● De contributie voor de bevers, welpen, scouts en explorers bedraagt € 176,00* per jaar. De contributie 

wordt vooraf betaald, aan het begin van het kwartaal (€ 44,00* per kwartaal).  
      De contributie voor de roverscouts bedraagt € 150,00* per jaar. De contributie wordt vooraf betaald, aan  
      het begin van het kwartaal (€ 37,50* per kwartaal). 
 

● De deelname aan de eerste 3 opkomsten wordt gezien als proefperiode en is gratis.  
  

● De opkomsten na de proefperiode, in het lopende kwartaal, worden wel in rekening gebracht. 
 

● Een nieuw lid wordt ook altijd bij de landelijke vereniging Scouting Nederland in Leusden ingeschreven.  
Na inschrijving door de ledenadministratie ontvangt het lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland 
4x per jaar het speltak Scouting Magazine. 

 

● Een nieuw lid wordt in de speltakgroep geïnstalleerd door de leiding van de speltak en ontvangt daarbij 
eenmalig een volledig installatiepakket dat bestaat uit: groepsdas met dasring en groepsteken, 
installatieteken Scouting Nederland, regioteken, groepsnaambandje  en speltakteken.  

 

● Bij de eerste nota worden de installatie- en inschrijfkosten á € 25,00* eenmalig in rekening gebracht. 
 
● De leden dragen een “Scoutfit”; dat wil zeggen geschikte kleding conform de speltak waaraan het lid 

deelneemt en de richtlijnen van Scouting Nederland. Deze wordt zelf aangeschaft bij een van de 
Scoutshops. (ie: https://www.scoutshop.nl). 

 

● De leden zijn op tijd aanwezig bij de opkomst van de speltakgroep of worden op tijd bij de leiding van de 
speltakgroep afgemeld. 

 

● De ledenadministratie voert in het Scouts OnLine register van Scouting Nederland eenmalig de op het 
inschrijfformulier verstrekte gegevens in. (Je kunt een persoonlijk inlogaccount aanmaken via: 
https://sol.scouting.nl). Wijzigingen in adresgegevens, e-mailadressen/telefoonnummers dienen door het lid 
zelf in SOL te worden verwerkt. 

 

● Tijdens opkomsten, weekends of kampen is het noodzakelijk dat we de juiste persoonlijke gegevens  
      bij ons hebben in geval van nood. De leden verstrekken de juiste gegevens op het gezondheidsformulier en 

houden deze zelf actueel, door eventuele tussentijdse wijzigingen tijdig te melden bij de leiding van de 
speltak en zelf in te voeren in SOL, het Scouts OnLine register van Scouting Nederland. 

 

● Het opzeggen van het lidmaatschap gebeurt altijd schriftelijk, vóór de 1e dag van het volgende kwartaal. Het 
lopende kwartaal is opzegtermijn. Uitschrijfformulieren zijn te vinden op onze website en dienen na 
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invulling en ondertekening gescand of gefotografeerd per e-mail retour gestuurd te worden aan de 
ledenadministratie van scouting De Meridiaan via ledenadministratie@scoutingdemeridiaan.nl. 

 

● Het lopende kwartaal moet altijd volledig betaald worden; hierover worden geen terugbetalingen gedaan.  
 
 

 

Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar ik bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden van 
Scouting De Meridiaan. 
 
 
*prijswijzigingen voorbehouden 
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