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Inschrijfformulier jeugdlid Scouting Novo Mundo 
 

Persoonsgegevens    

Voornaam : __________________________ Roepnaam : __________________________ 

Initialen : __________________________   

Tussenvoegsel : __________________________ Achternaam : __________________________ 

Geboortedatum : ______ - ______ - ___________ Geslacht           M              V 

Straatnaam + huisnr. : _____________________________________________________________________ 

Postcode : __________________________ Woonplaats : __________________________ 

    

Contactgegevens    

Telefoonnr. jeugdlid* : __________________________ E-mail jeugdlid* : __________________________ 

* indien van toepassing    

    

Contactgegevens ouder/verzorger 1 

Naam : _____________________________________________________________________ 

Telefoonnr. vast : __________________________ Mobiel : __________________________ 

E-mail : _____________________________________________________________________ 

Relatie tot lid : __________________________   

    

Contactgegevens ouder/verzorger 2 

Naam : _____________________________________________________________________ 

Telefoonnr. vast : __________________________ Mobiel : __________________________ 

E-mail : _____________________________________________________________________ 

Relatie tot lid : __________________________   

 

 

 

   

    

!! Ook voor het meedoen met proefopkomsten dient dit formulier  

volledig ingevuld te worden. Hiermee wordt nog geen definitieve inschrijving gedaan.  

IN TE VULLEN DOOR DE LEDENADMINISTRATIE    

Datum 1e proefopkomst _____ - _____ - __________  Lidnr. SN   _______________________ 

              aangemeld   _____ - _____ - __________    

              ingeschreven       _____ - _____ - __________  Uitgeschreven per   _____ - _____ - __________                         

   
  

Dit formulier is bestemd voor de ledenadministratie 
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Overige informatie  

Ziektekostenverzekering : ___________________________________________________________ 

Polisnummer : ___________________________________________________________ 

  

Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal 

Scouting Novo Mundo maakt bij verschillende activiteiten, zoals wekelijkse opkomsten, weekenden en 

zo erka p, graag foto’s ter heri eri g. Ee  deel a  deze foto’s ordt ge ruikt oor o ze e site, Fa e ook-

pagina en als illustratie van onze verdere publicaties.  

 

Hieronder kunt u kenbaar maken of u wel of geen toestemming verleent om dit beeldmateriaal openbaar te 

maken.  

 

Mocht u zich, ondanks de verleende toestemming, in voorkomende gevallen bedenken dan kunt u te allen tijde 

het verzoek indienen bepaald beeldmateriaal toch te verwijderen. Scouting Novo Mundo zal daaraan 

onmiddellijk gevolg geven. In een voorkomend geval kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan ons bestuur op 

het volgende e-mail adres: bestuur@scoutingnovomundo.nl 

 

 

 

Hierbij verleen ik, ondergetekende,       WEL       GEEN     toestemming aan Scouting Novo Mundo om 

gebruik te maken van beeldmateriaal zoals hierboven omschreven. 

 

 

 

Dit formulier is volledig en naar waarheid ingevuld door  : __________________________________________ 

op _____ - _____ - __________ te ______________________   Handtekening: 

 

 

 

 

 


