
 

Clubhuis “De Welp” Smitsbreeweg 9, 7581 HE Losser, 053-5386122, K.v.K 41028339, Rekening (IBAN) NL19 RABO 0337 3067 37 
 
       www.ariensgroep.nl         www.facebook.com/ariensgroep          ledenadministratie@ariensgroep.nl & penningmeester@ariensgroep.nl 

 
 
Aanmeldingsformulier  
 
Hierbij meld ik me aan als jeugdlid van de scouting Dr. Ariënsgroep Losser.  
 
Persoonsgegevens:  
Voornaam  :______________________  Voorletters   :_____________________  
Tussenvoegsel  :______________________  Achternaam   :_____________________  
Geboortedatum:______________________  ( ) Man ( ) Vrouw  
Geboorteplaats  :______________________  Geboorteland  :_____________________  
Zwemdiploma’s :__________________________________________________________________ 
 
Contactgegevens:  
Straat  :______________________  Huisnummer   :_____________________  
Postcode  :______________________  Woonplaats  :_____________________  
Telefoon  :______________________  Mobiel  moeder  :_____________________  
      Mobiel  vader  :_____________________ 
E-mail ouders / verzorgers :____________________________  
E-mail lid  :_____________________________________  
Speltak   (  ) Welpen (Meisjes) (  ) Scouts gidsen  

(  ) Welpen (Jongens) (  ) Scouts verkenners  
(  ) Explorers   (  ) Roverscouts  (  ) Pivo's  

 
De e-mailadressen worden gebruikt door de leiding om contact met jou en/of je ouders/ verzorgers 
op te nemen. Daarnaast is het e-mailadres nodig om een onlineaccount aan te maken bij Scouting 
Nederland. Hiermee kun je zelf jouw persoonsgegevens aanpassen en je aanmelden voor landelijke 
activiteiten.  
 
Betaling:  
Machtiging incasso  € 7,50 per maand. 
 
Rekeningnummer (IBAN):________________________________________________________  
Naam + voorletter(s)  
rekeninghouder  :________________________________________________________  
 
Ondertekening:  
Plaats en datum  :________________________________________________________  
Handtekening  
(Ouder/verzorger)  :________________________________________________________  
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Medische gegevens:  
 
 
Als scout ga je regelmatig op kamp. De onderstaande gegevens  
helpen de leiding bij calamiteiten snel en juist te kunnen reageren  
als je ouders niet direct te bereiken zijn.  
 
Ziektekostenverzekering  
Polisnummer  :__________________________  Maatschappij :_____________________  
Reisverzekering (indien aanwezig)  
Polisnummer  :__________________________  Maatschappij :_____________________  
 
Medicijnen  
Omschrijving  : _________________________________________________________________ 
Waarvoor  : _________________________________________________________________  
  
Huisarts  
Naam   :_________________________________________________________________  
Adres   :_________________________________________________________________  
Telefoon  :_________________________________________________________________  
 
Tandarts  
Naam   :_________________________________________________________________  
Adres  :_________________________________________________________________  
Telefoon  :_________________________________________________________________  
 
Opmerkingen / bijzonderheden (bijvoorbeeld dieet, vegetarisch, allergie, heimwee)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Na verwerking van je gegevens krijgen jij en je ouders een bevestiging van de aanmelding per e-mail.  
Graag nog aandacht voor de volgende punten:  
 
 Als er wijzigingen zijn in deze gegevens, geef ze dan zo snel mogelijk door aan de leiding of 

pas ze zelf online aan. 
 Bij aanmelding in de 2e helft van de maand wordt de volgende maand pas voor het eerst 

contributie geïnd, anders de volledige maand van aanmelding.  
 Afmelden geschiedt schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie. Deze zal dan bij ingang 

van het volgende kwartaal verwerk worden.  
 Deze gegevens zullen naar Scouting Nederland worden gestuurd, hiertoe zijn wij verplicht. 
 Als er bezwaar is dat er foto’s van u zoon/dochten online geplaats worden geeft dit dan aan 

bij de leiding van de desbetreffend speltak. 
 

Met vriendelijke groet,  
De Ledenadministratie  
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