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Gegevens lid 
     Voor- + achternaam :         

Initialen :   Geslacht : M      /      V 

Straat + postcode :   
   

Woonplaats :   E-mailadres : 
 

Telefoonnummer :   Mobiel nummer :   

Geboortedatum :   Geboorteplaats  :   

    
  Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)  

(dit gedeelte alleen invullen indien lid < 21 jaar)  

Naam 1 :   Naam 2 :   

E-mail 1 :   E-mail 2 :   

Telefoon 1 :   Telefoon 2 :   

Mobiel 1 :   Mobiel 2 :   

Overige telefoonnrs. : 
 

      

 
Scoutinggegevens  
 

Speleenheid:  Bevers (5 t/m 7)    Explorers (15 t/m 17)       
   Welpen (8 t/m 10)       Stam (18+)        
   Scouts (11 t/m 14)    PlusScouts (23+)    
    
 

Functie:  (jeugd)lid          bestuurslid           leid(st)er              lid ondersteuningsteam 

 
SEPA-machtiging automatische incasso 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een doorlopende SEPA-machtiging aan Scouting Rooi te Sint-
Oedenrode, om de contributie automatisch af te schrijven van:   

Initialen + achternaam*  :   IBAN  :   

 
Handtekening: :   

 
Datum :   

 
*gelieve exacte tenaamstelling conform bankrekening invullen 
 
 
 

INVULLEN DOOR LEDENADMINISTRATIE 
 

 Datum 1e officiële opkomst na 4x proefdraaien:………………………………….  Ingeschreven d.d.:…………………………………. 

 Lidnr. Scouting Nederland:…………………………………………………………………..  SEPA-machtiging.:…………………………………. 

 Contributie:  …………..  mnd = € …………………….  Excel + Scouts Online  SEPA-machtiging in Scouts Online  

 Adresboek contactpersoon / groepsmail  Verjaardag Excel + Hallmark 

 E-mail lid + CC speltak, groepsbegeleider, penningmeester  Scan 
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Verzekering 

Zorgverzekering Maatschappij:  Polisnr.:  

 

Contactpersoon ingeval van nood 

Naam:  

Relatie met het lid:  

Telefoonnummers: Vast:  Mobiel:  

 

Medische gegevens 
 

Maak indien nodig gebruik van een bijlage, voorzien van de naam van de deelnemer, voor het vermelden van de gevraagde gegevens.  
 

Vraagt de gezondheid van het lid speciale zorg?  □ ja  □ nee  

Zo ja, welke?   

  

Heeft het lid: ADHD, astma, eczeem, hooikoorts, epilepsie of een andere aandoening?  □ ja  □ nee  

Zo ja, welke?   

  

Gebruikt het lid medicijnen? □ ja  □ nee  

Zo ja, welke en op welke tijdstippen?   

  

Heeft het lid een allergie? □ ja  □ nee  

Zo ja, waarvoor?  

Volgt het lid een dieet? □ ja  □ nee  

Zo ja, wat?  

Is het lid gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma? □ ja  □ nee  

 

 

 

Algemeen 

Kan en mag het lid zwemmen? 

 

 

□ ja  

 

 

□ nee  

Diploma’s:  
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Medische hulp 

Huisarts Naam:   

Adres:  

Telefoon:   

Tandarts Naam:   

Adres:   

Telefoon:   

   

TOESTEMMING  

MEDISCH HANDELEN 

In geval van nood, ter beoordeling van een arts, geef ik toestemming het lid te laten opnemen en behandelen in een 

ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, wanneer het niet mogelijk is tijdig contact met mij op te nemen. 

BEELDMATERIAAL  

Ik geef hierbij    WEL    /    GEEN*    toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van het lid ten behoeve van 

Scouting Rooi.  

 

Handtekening: __________________________________ 

 

Datum: ________________________________________ 

 

Plaats: _________________________________________ 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

 

 

 



TOELICHTING BENODIGDE GEGEVENS 
 

 
 
INSCHRIJFGEGEVENS  
Deze worden gebruikt om het lid in te schrijven bij Scouting Nederland en Scouting Rooi.  
 
Telefoonnummers 
Gegevens van het thuisfront zijn nodig als er contact opgenomen moet worden tijdens een opkomst, 
groepsactiviteit, weekend of zomerkamp. Sommige (jeugd)leden hebben een eigen nummer. In andere gevallen 
zijn ouders/verzorgers degenen die gebeld mogen worden. Bij overige telefoonnummers kunnen nog andere 
contactpersonen dan ouders/verzorgers worden ingevuld.  

Incasso en SEPA-machtiging  
Scouting Rooi werkt uitsluitend via automatische incasso ter inning van de contributie en (na opdracht 
ouder/verzorger) de zomerkampbijdrage. Hiervoor zijn bankgegevens nodig: het IBAN-nummer én de juiste 
tenaamstelling (initialen en achternaam).  
Door ondertekening van de bankgegevens op het inschrijfformulier door het meerderjarige lid/ouder/verzorger 
verklaart de ondertekenaar dat de ingevulde gegevens correct zijn en dat deze akkoord gaat met de SEPA-
machtiging tot automatische incasso.  
Na inschrijving van het lid bij Scouting Rooi en Scouting Nederland ontvangt het lid een inschrijvingsmail van 
Scouting Rooi met daarin o.a. een bevestiging van de bankgegevens en vermelding van het unieke SEPA-incasso ID.  
 
GEZONDHEIDSGEGEVENS 
Door het invullen van de gezondheidsgegevens kan optimaal rekening worden gehouden met (bijzonderheden 
van) het lid. Deze gegevens worden door Scouting Rooi zowel in Nederland als in het buitenland gebruikt bij 
opkomsten, groepsactiviteiten, (landelijke) evenementen en kampen.  

Contactpersoon/noodnummer 
Gegevens van het thuisfront zijn nodig als er contact opgenomen moet worden tijdens een opkomst, 
groepsactiviteit, weekend of zomerkamp. Is een ouder/verzorger tijdens een kamp niet of slecht bereikbaar in 
verband met vakantie, dan is het verstandig om hier ook gegevens van een andere achterblijver aan te geven.  

Ondertekening 
Het gezondheidsformulier moet worden ondertekend, hiermee geeft het (meerderjarige) lid/ouder/verzorger 
namelijk toestemming om in geval van calamiteiten te kunnen handelen.  

WIJZIGING GEGEVENS  
Als er tussentijds persoonsgegevens wijzigen (telefoonnummer, e-mail e.d.) wordt van leden/ouders/verzorgers 
verwacht dat deze z.s.m. worden doorgegeven aan de ledenadministratie via leden@scoutingrooi.nl. 
Mochten er veranderingen opgetreden zijn in de medische omstandigheden, geef deze dan meteen door aan de 
teamleider (of andere leiding) van de eigen speltak. 

TOESTEMMING SOCIAL MEDIA  
Via de social media die Scouting Rooi gebruikt, laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. 
Opnames kunnen worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, 
weekenden en kampen. Ook het lid kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we 
zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden schade kunnen ondervinden. Toch 
vindt Scouting Rooi het belangrijk om toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van het lid.  
De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.  
Het kan voorkomen dat anderen (bijv. ouders) foto’s maken tijdens scoutingactiviteiten. Scouting Rooi heeft daar 
geen invloed op maar gaat ervan uit dat deze mensen ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s 
op internet. 

PRIVACY 
Scouting Rooi bewaart alle ingevulde formulieren met zorg. Het gaat immers om privacygevoelige gegevens. 
Ingeval van een vervangend gezondheidsformulier wordt het ‘oude’ vernietigd. Bij uitschrijving worden alle 
formulieren vernietigd.  

 
DEZE TOELICHTING IS ALLEEN VOOR UZELF BEDOELD EN HOEFT NIET TE WORDEN INGELEVERD 

 

mailto:leden@scoutingrooi.nl

