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Ledenadministratie 

Inschrijven nieuwe leden 

 www.scoutingbladel.nl 

                      

 
           

 

                      

                      

 

                   

 

 

 

           

 

Wat leuk dat je hebt besloten om lid te worden bij Scouting Bladel! 
 

We ontvangen graag je gegevens, zodat we deze kunnen registreren in Scouts Online. Dit is de administratieve 

applicatie van Scouting Nederland. Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid 

behandeld. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het 

Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je 

eigen gegevens. 

 

Lidnummer 

Groep, draaidag  

Roepnaam lid 

Achternaam 

Tussenvoegsel 

Initialen 

Geslacht 

Geb. datum 

Straatnaam 

 

Huisnummer 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

Mobiele nummer 

Email (ouders) 

 

 

Bij wijziging van je gegevens dien je zelf contact op te nemen met de ledenadministratie 

➢ leden@scoutingbladel.nl   |   www.scoutingbladel.nl/contact 

 

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting! 

          

  

                   

 
       

 

                      

                      

 
      

 
       

 

bijvoorbeeld 

welpen vrijdag 

 

niet invullen  
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Ledenadministratie 

Machtiging automatische incasso 
 

www.scoutingbladel.nl 

                   

 

                   

                   

 
                   

 

                   

                   

 

                   

 

Door het invullen en ondertekenen van dit formulier geeft u Scouting Sint Willibrord Bladel toestemming 

om tot wederopzegging of beëindiging van het lidmaatschap contributie af te schrijven via een 

automatische incasso. De contributie staat vermeldt op onderstaande internetpagina en wordt in 

termijnen afgeschreven. 

 

www.scoutingbladel.nl/contributie 
 

Indien je een factuur wenst te ontvangen van het contributie afschrift wordt hiervoor jaarlijks € 5,- 

administratiekosten in rekening gebracht. 

 

Indien je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken (stornering). Neem hiervoor binnen 

30 kalenderdagen contact op met de bank. We verzoeken je hiervoor te overleggen met onze penningmeester. In 

het geval van een onterechte stornering2 wordt € 2,50 in rekening gebracht. 

 

 
Groep lid 

Naam en achternaam lid 

 

 

Naam rekeninghouder 

 

Plaatsnaam bank 

Bank / giro nr. (IBAN) 

 

Datum Handtekening 

  -   -      

 

Plaats 

               

 

 
1 Beëindiging van het lidmaatschap vindt uitsluitend schriftelijk plaats via de ledenadministratie: 

➢ leden@scoutingbladel.nl   |   www.scoutingbladel.nl/contact 

 De termijn waarin de beëindiging van het lidmaatschap heeft plaatsgevonden wordt afbetaald.  
 

2  Een onterechte stornering is het terugdraaien van een automatische incasso met een andere reden dan dat 

Scouting Sint Willibrord Bladel geld heeft afgeschreven na schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap. Ga 

in gesprek met onze penningmeester om een onterechte stornering te voorkomen (zie 

scoutingbladel.nl/contact). 

bijvoorbeeld 

welpen vrijdag 

 


