
 

 

 

 

Aanmeldingsformulier 
 

        

 Datum______________________ 

 

Persoonlijke gegevens: 

 

Voorletters/Achternaam  :__________________________________________________ 

Roepnaam    :__________________________________________________ 

Geslacht    : M/V 

Geboortedatum   :__________________________________________________ 

Straat/Huisnummer   :__________________________________________________ 

Postcode/ Woonplaats  :__________________________________________________ 

Telefoon    :__________________________________________________   

Email     :__________________________________________________ 

 

Wenst met ingang van (datum) _________________ lid te worden van de Scoutinggroep 

James Lovell Bathmen.  

 

Handtekening ouder/voogd ________________________________ 

 

 

Gegevens ouder/voogd: 

 

Voorletters/Achternaam  :__________________________________________________ 

Telefoon                      :__________________________________________________ 

Email     :__________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Graag onderstaande extra gegevens: 

 

In het bezit van zwemdiploma : □ ja  □ nee, Zo ja welke: _______________________ 

Medicijn gebruik   : □ ja  □ nee, Zo ja waarvoor: ____________________ 

Bijzonderheden   :__________________________________________________ 

      __________________________________________________ 

 

 

 

Nummers voor noodgevallen: 

______________________: relatie? Bijv: oma/opa, buren, tante/oom, ____________ 

______________________: relatie? _____________________________________________ 

______________________: relatie? _____________________________________________  



 

 

Doorlopende SEPA-machtiging 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting 

ter behartiging van de belangen van de James Lovell Groep om van zijn/haar 

rekening de contributie à €35,- per kwartaal af te schrijven.   

Incassant ID : NL03ZZZ41244147000 

Kenmerk machtiging : lidnummer Scouting Nederland (wordt verkregen na inschrijving) 

 

Naam rekeninghouder :   _________________________ 

IBAN :     _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _   

Plaats :  _______________________           Datum : _____________________       

 

Handtekening :  _____________________ 

 

 

 

 

 

Website Scouting James Lovell 

 

Onze scoutinggroep heeft een eigen website: www.jameslovell.nl 

Hier kunt u alle informatie van de groep vinden. Onder de tab “leden” vindt u het 

schoonmaakrooster voor alle ouders en het huishoudelijk reglement van Scouting 

Nederland. 

 

 

 

 

Ouderhulp Scouting James Lovell Bathmen 

 

Geachte ouders / verzorgers, 

 
Voor onze scoutinggroep is uw hulp onmisbaar.  

Van alle ouders wordt verwacht dat ze meehelpen met het schoonmaken van ons 

clubgebouw. We streven ernaar om, steeds in koppels van 2 personen, iedereen 1 

keer per jaar “aan de beurt” te laten zijn. Het schoonmaakrooster vindt u op de 

website www.jameslovell.nl onder de tab leden.  

 
Daarnaast zijn er nog andere taken waarbij wij uw hulp kunnen gebruiken. Denk 

hierbij aan onderhoud van het clubgebouw, onderhoud van het terrein en 

bestuursfuncties. Hieronder kunt u aangeven voor welke taken wij u mogen 

benaderen. 

 
- onderhoud clubgebouw/terrein : ja/nee 

- bestuurfunctie    : ja/nee 

- anders     : …………………………………………………………………………………………………… 
 

http://www.jameslovell.nl/

