WATERSCOUTING BEATRIX ROERMOND AANMELDINGSFORMULIER

Roepnaam:

Voorletters:

Achternaam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboorte Datum:

Geboorteplaats:

Geslacht

jongen / meisje (doorhalen wat niet van toepassing is)

Telefoon Overdag:

Telefoon ´s Avonds:

Mobiel nummer 1:

Mobiel nummer 2:

Email 1:
Email 2:
Zwemdiploma´s:
Kruis hieronder aan wat van toepassing is:

o Ik wil graag lid worden van Waterscouting Beatrix Roermond. Aangezien de Beatrixgroep
aangesloten is bij Scouting Nederland wordt ik ook als lid van die organisatie geregistreerd. Ik
ben er van op de hoogte dat het lidmaatschap van de Beatrixgroep contributieplicht met zich
meebrengt, en dat er een jaarlijks enkele bijzondere activiteiten (bijv. weekenden,
zomerkamp) georganiseerd worden, waarvoor een aanvullende bijdrage is verschuldigd.

o Indien er niet direct plaats is voor mij, dan wil ik graag op de wachtlijst geplaatst worden. Ik
krijg dan bericht van de Beatrixgroep zodra ik aan de beurt ben. Op dat moment kan ik
opnieuw beslissen of ik nog steeds lid wil worden.

o Ik heb een handicap, allergie, dieet of iets anders wat van belang zou kunnen zijn voor de
hoeveelheid begeleiding die ik tijdens de opkomst nodig heb. (graag nader toelichten op de
achterzijde).
Datum:

Plaats:

Handtekening ouders/verzorgers

Dit formulier mailen naar:
info@beatrixgroep.nl
Of eventueel opsturen naar
Waterscouting Beatrix
T.a.v. secretariaat
Hatenboer 60
6041 TN Roermond

NB: De eerste 4 weken van het lidmaatschap
worden gezien als "proefperiode". Het nieuwe lid
kan dan toch nog beslissen niet lid te worden.
Daarna is het lidmaatschap definitief tot
wederopzegging (opzeggen kan per 1 januari en
per 1 juli).

Voorkeursformulier bijzondere persoonsgegevens

Beste ouders/verzorgers,
In het kader van de nieuwe privacywet is Waterscouting Beatrix Roermond
verplicht u uitdrukkelijk toestemming te vragen voor het opslaan en verwerken
van bijzondere persoonsgegevens. Het gaat om beeldmateriaal en zwem- en
zeildiploma´s (zie toelichting verderop). Uw toestemming kan altijd ingetrokken
worden.

Hiermee verleen ik Waterscouting Beatrix Roermond toestemming om beeldmateriaal van het
jeugdlid op te slaan en te gebruiken op:
Facebook:

JA

NEE

Website www.beatrixgroep.nl: JA

NEE

Whatsapp

NEE

JA

Hiermee verleen ik Waterscouting Beatrix Roermond toestemming om zwem- en zeildiploma´s op te
slaan en te gebruiken:
Hardcopy:

JA

Datum

:

Naam jeugdlid(leden)

:

Naam ouder

:

Akkoord

:

NEE

Toelichting:
Het beeldmateriaal gebruiken we als promotiemateriaal, om herinneringen vast te leggen en om de
ouders/verzorgers te informeren. Het betreft foto´s waar uw kind(eren) herkenbaar op staan. Denk aan
sfeerfoto´s of aan groepsfoto´s. Soms worden er ook, vooral tijdens kampen, door de staf filmpjes gemaakt. Op
de website van Waterscouting Beatrix staan foto´s ter promotie en Waterscouting Beatrix heeft ook een
facebook pagina waar kampfoto´s en dergelijke op worden gezet om ouders een indruk van een kamp te geven.
Zwem- en zeildiploma´s zijn van belang voor de staf. U kunt ons uitgebreide privacybeleid vinden op
www.beatrixgroep.nl.

