
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Hierbij ontvangt u de informatie en het aanmeldingsformulier om 
uw zoon of dochter in te kunnen schrijven als lid van onze 
scoutinggroep Scouting Rheijnewoud en daarmee tevens van 
Scouting Nederland. 
 
Indien u vragen heeft over deze brief of het aanmeldformulier, 
neem dan gerust contact met ons op. 

 
 
Scouting Rheijnewoud 
J.P. Heijestraat 21-A 
2394 XV Hazerswoude-Rijndijk 
KVK nr.: 50163248 
 
IBAN nr.:NL52 RABO 0306633094 
www.scouting-rheijnewoud.nl 
info@scouting-rheijnewoud.nl 

 
Uw zoon of dochter kan gedurende drie opkomsten vrijblijvend kennis maken met de 
geboden activiteiten. Na drie opkomsten zal worden afgestemd of hij/zij zich thuis voelt in 
de groep. Meestal levert dit weinig problemen op en wordt vervolgens in overleg met u 
besloten tot een definitief lidmaatschap. Ingaande de daarop volgende opkomst bent u 
contributie verschuldigd. Deze bedraagt € 120,00 voor het clubjaar. U ontvangt daartoe een 
factuur. 
 
Bijgevoegd treft u een aanmeldingsformulier en een vragenlijst aan met het verzoek deze zo 
volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen. Het niet vermelden van belangrijke 
informatie over uw kind kan tijdens het spel leiden tot een ongewenste of wellicht 
gevaarlijke situatie, waarvoor het leidingteam dan geen verantwoordelijkheid kan nemen. 
 
Na ontvangst van de ingevulde formulieren wordt uw zoon/dochter door ons aangemeld bij 
Scouting Nederland. Scouting Nederland stuurt u de lidmaatschap-gegevens. Met het 
lidmaatschapsnummer kunt u inloggen op www.scouting.nl bij Scouts Online. Hier kunt u 
zelf uw contactgegevens aanpassen. Via dit systeem kunt u ook inschrijven voor sommige 
evenementen. Leden ontvangen het Scouting Magazine, het ledenblad van Scouting 
Nederland. Tevens is uw kind via Scouting Nederland verzekerd gedurende scouting 
opkomsten voor aansprakelijkheid en ongevallen. Vanuit Scouting Rheijnewoud krijgt u 
regelmatig een nieuwsbrief per email toegezonden. Alle relevante informatie treft u ook 
aan op onze website www.scouting-rheijnewoud.nl. 
 
Het opnemen van een nieuw lid in de speltak gebeurt tijdens de installatie. Dan 
verschijnt uw kind in het uniform en krijgt de installatie tekenen opgespeld. 
De scoutfit blouse kunt u kopen via de Scoutshop, www.scoutshop.nl . Wanneer uw kind 
te oud wordt voor de speltak van de welpen zal hij of zij “overvliegen” naar de volgende 
speltak die van de scouts. Dit gebeurt middels een gezamenlijke welkomst ceremonie. 
 
Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Zijn er nog 
onbeantwoorde vragen dan kunt u die voorleggen via een bericht aan info@scouting-
rheijnewoud.nl of aan de leiding. Wij hopen uw kind binnenkort te zien bij een 
opkomst en zullen er alles aan doen om uw kind een plezierige en leerzame tijd te 
bieden binnen onze groep. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het bestuur en de leiding van Scouting Rheijnewoud 



 In te vullen door de ledenadministratie: 

Aanmeldingsformulier Scouting Rheijnewoud Datum binnenkomst: ___________________ 

Persoonsgegevens: Lid nummer: ____________________________  
Achternaam :         Roepnaam :      

 

                       
 

Voornamen :                    
 

Adres : 
                    

                   
 

                    
 

Postcode :         Woonplaats :      
 

                       

Telefoon nr. 1 :        Mobile nr. 1 :      
 

                     

Telefoon nr. 2 :       Mobile nr. 2 :      
 

                    

E‐mail adres :                 
 

Geboortedatum :     (dd/mm/jjjj) Geslacht : Man Vrouw   
 

                  

Ziektekostenverzekeraar:   Polisnummer:      
 

Huisarts :                    
 

                   

Medische gegevens:              
 

Gebruikt hierboven genoemd lid medicijnen:         Ja Nee 
 

Indien ja, welke?             Welke hoeveelheid:    
 

                   

Waarvoor dient het medicijn:              
 

           
 

Kunnen de medicijnen in eigen beheer worden gehouden?      Ja Nee 
 

Heeft het hierboven genoemd lid een ziekte of aandoening, waar rekening mee    
 

moet worden gehouden:           Ja Nee 
 

Indien ja, welke?                      
 

                 

Heeft het hierboven genoemd lid allergieën?         Ja Nee 
 

Indien ja, welke?                      
 

              

Volgt het hierboven genoemd lid een dieet?         Ja Nee 
 

Indien ja, een korte beschrijving geven van het dieet:         
 

     
 

Heeft het hierboven genoemd lid recentelijk een tetanusinjectie gehad? Ja Nee 
 

Indien ja, wanneer was dat:              
 

                        

 

Overige: 
 
Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van een beeldmateriaal van het hierboven genoemd lid op:  
Onze internetsite www.scouting‐rheijnewoud.nl: Ja Nee 

Onze social media pagina’s (Twitter, Facebook, Hyves) Ja Nee 

Ons Youtube kanaal Ja Nee 

In een lokale krant Ja Nee 

Heeft het hierboven genoemd lid een zwemdiploma: Ja Nee 

Hoe is het hierboven genoemd lid met scouting in aanraking gekomen?   
     

     

Heeft het hierboven genoemd lid vriendjes en of vriendinnetjes bij de groep? Ja Nee 

Op welke school en groep zit het hierboven genoemd lid?    
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Overige opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegevens ouders:   

Heeft u eerder ervaringen met scouting? Ja Nee 

Indien ja, welke?   
    

Mogen wij u om hulp vragen voor hand‐ en spandiensten? Ja Nee 
 
 
 
 
Overige opmerkingen: 
 
 
 
 
 

 
Betalingsgegevens: 
 
IBANnummer bank: 
 
Ten name van: 
 
Adres: 
 
Postcode:  Woonplaats: 

      

Handtekening:     
Voorletter(s) & achternaam ouders/ verzorgers: E‐mail adres ouders/ verzorgers: 

      

Ingevulde datum:   Handtekening ouders/ verzorgers* 
 
 
 
 
 
 
 
*Via uw handtekening gaat u akkoord met het contributieregeling. Deze regeling is te vinden op de website onder downloads. 
 
 
 
 
 

 
` 
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