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Ik heb interesse om als kaderlid te starten bij Scouting De Meridiaan: 
 
Achternaam : 
Voorn(a)am(en) : 
Roepnaam : 
Geboortedatum : Geslacht:  M / V  (doorhalen wat niet van 
toepassing is)  
Adres : 
Postcode : Woonplaats : 
Telefoonnummer :  
Mobielnummer :  
E-mailadres :  
Bijzonderheden :  
 
Scouting ervaring  
 ja, in de functie van  
 nee 
 
Indien al lid van Scouting Nederland graag het SN nummer invullen :  
 
 Mijn voorkeur gaat uit naar BEVERS / WELPEN / SCOUTS / EXPLORERS (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende bestuurs- en/of ondersteunende functie :  
     
 Ik heb geen voorkeur voor een bepaalde speltak, bestuurs- en of ondersteunende functie: 
 
Plaatsen van foto’s en video’s waar ik herkenbaar op sta 
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. Je zou op deze foto’s 
herkenbaar voor kunnen komen en daarom zijn we verplicht hiervoor je toestemming te vragen. 
 
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.  
 
Opname in WhatsApp-groepen 
Binnen Scouting De Meridiaan wordt voor diverse doeleinden gebruik gemaakt Whatsapp-groepen. De 
kaderleden en veel speltakteams hebben WhatsApp-groepen. Deze Whatsapp-groepen worden bijvoorbeeld 
gebruikt voor korte mededelingen, afmeldingen of het onderling regelen van vervoer naar activiteiten. Omdat je 
telefoonnummer bekend wordt bij alle andere deelnemers van zo’n WhatsApp-groep, zijn we verplicht hiervoor 
je toestemming te vragen. 
 
Aankruisen wat van toepassing is: 
 Ik heb er geen bezwaar tegen om opgenomen te worden in evt. WhatsApp-groep(en) van het (speltak)team 
     waarvan ik deel ga uitmaken. 
 Ik wil niet worden opgenomen in evt. WhatsApp-groep(en) van het (speltak)team waarvan ik  
    deel ga uitmaken.  
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Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar ik: 
 

- bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden van Scouting De Meridiaan, zie 
https://www.scoutingdemeridiaan.nl/cms/algemene-voorwaarden; 

- 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; 

- akkoord te gaan met het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zodra ik als aspirant 
kaderlid actief word binnen de vereniging; 

- me te zullen houden aan de Gedragscode van Scouting Nederland, zie 
http://www.scoutingdemeridiaan.nl/cms/sites/default/files/formulieren/Gedragscode.pdf. 

 
 

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  
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