Inschrijfformulier Paulusgroep Leiden
Jouw gegevens
Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Lid via: o

Woonplaats*:

Telefoon:
Geheim nr? Ja / Nee**

Huidig lid

o

Site/ Facebook

o

Schoolsport

Anders;

Mobiel:
Geheim nr? Ja / Nee**
E-mailadres*:

Geslacht: Jongen / Meisje**

Geboortedatum*:

Lid vanaf:
Lid als: Welp / Zeeverkenner / Staf

* Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen ** Doorhalen wat niet van toepassing is

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)
Eerste ouder/verzorger:
Naam*:

Telefoon*:

E-mailadres*:
Tweede ouder/verzorger:
Naam:

Telefoon:

E-mailadres:

Inschrijfformulier

www.paulusgroep.net

Betalingsgegevens
De contributie van de Paulusgroep wordt voldaan per automatische incasso. Voor betaling kan
gekozen worden voor een afschrijving per maand of per kwartaal.
Om een incassomachtiging op te stellen hebben we je rekeningnummer nodig.
IBANnummer*:
Ten name van:

Ondertekening
De ouder/verzorger verklaart geen bezwaar
tegen het lidmaatschap te hebben en de
contributie zoals vastgesteld door het bestuur
te voldoen. Ook verklaart hij/zij akkoord te
gaan met het privacybeleid van de
Paulusgroep zoals vermeld op de website
paulusgroep.net.

Handtekening:

Beeldmateriaal
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de
activiteiten van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.
Ik maak bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben
Naast dit inschrijfformulier vul je ook een EHBO formulier in

Tot slot
Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder.

Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij de Paulus!
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie, via
Leden@paulusgroep.net
De Paulusgroep spant zich in om zo verantwoord mogelijk om te gaan met de leden en met het
materieel. Desondanks moeten ouders zich realiseren dat zeilen een risicovolle sport kan zijn waarbij uw
kind letsel zou kunnen oplopen. De Paulusgroep heeft géén letselschadeverzekering. We gaan er vanuit
dat toekomstige leden in bezit zijn van een zwemdiploma. De Paulusgroep heeft wel een
aansprakelijkheidsverzekering voor alle boten.
Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten
behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting

Inschrijfformulier
wwww

www.paulusgroep.net

Nederland. Hierop is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het
Privacy Statement van Scouting Nederland.
Gegevens van onze jeugdleden worden jaarlijks doorgegeven aan gemeente Leiden voor het verkrijgen van subsidie.
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