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Rover Crofts Groep 
Inschrijfformulier 
 
Hierbij geef ik mij op als lid van scouting bij de Rover Crofts Groep (RCG) in Bilthoven. Met deze aanmelding 
word ik automatisch lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland en ga ik akkoord met de huisregels 
van de groep. Ik draag er zorg voor dat de contributie per automatische incasso door RCG geïnd kan 
worden, waarvoor ik in dit formulier een machtiging afgeef. Indien ik mijn lidmaatschap wil beëindigen, zal 
ik dat schriftelijk aan het secretariaat van RCG laten weten. De contributie is in dat geval nog verschuldigd 
tot het einde van de lopende betaalperiode. 

 

Jouw gegevens 

Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je in als lid van Scouting. Verderop 
kun je aanvullende contactgegevens van je ouder(s)/verzorger(s) invullen. 
 

Voornaam*:  Voorletters*:  

Tussenvoegsel:  Achternaam*:  

Adres*:  Postcode*:  

Woonplaats*:  E-mailadres*  

Telefoon:  Mobiel:  

Geboorteplaats:  Geboortedatum*:  

    

Geslacht:  
Man / Vrouw* 

 
Gegevens 
verbergen?  
Keuze: Ja / Nee* 

 

*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen    
 
Wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor iedereen die de ledenlijst van de Scoutinggroep mag 
gebruiken. Alleen personen binnen de groep die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de penningmeester, het 
leidingteam en de ledenadministratie) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens. 

 
Overige 
 

Zwemdiploma  
Invullen: A / B / C:    □ EHBO diploma □ reanimatiediploma 

Huisarts, adres en 
tel.*  

 Tandarts  

Apotheek  
 
 

Zorgverzekeraar 
en polisnummer 

 
 

Medische gegevens 
(allergieën, 
medicatie) 

 Overige 
bijzonderheden 

 

Bent u als ouder bereid om te helpen bij het vervullen van bestuurlijke of    
praktische taken zoals onderhoudswerkzaamheden, incidentele hulp? 

 

Lidnummer (in te vullen door RCG): 
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Speltak

□ Bevers: 5-7 jaar zaterdag 10.00 - 12.00 u □ Explorers: 15-18 jaar  vrijdag va. 19.00 u

□ Welpen: 7-11 jaar zaterdag 10.00 - 12.00 u □ Roverscouts: 18-24 jr om de week
zaterdag va. 19.30 u 

□ Verkenners: 11-15 jr. zaterdag 14.00 - 17.00 u □ Attila-stam: 24+ jaar om de week 
zaterdag va. 19.30 u 

Ingangsdatum 
Lidmaatschap*: 

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1 
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s), indien van toepassing. 

Naam: Telefoon: 

E-mailadres:

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2 
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s), indien van toepassing. 

Naam: Telefoon: 

E-mailadres:

Betalingsgegevens 
Om je persoonlijke incassomachtiging voor de contributie in orde te maken, hebben we je rekeningnummer (of 
dat van je ouders) nodig. 

IBAN-nummer*: 

Ten name van*: Datum*: 

Betaling per 
Kwartaal of jaar* 

Handtekening*: 

Beeldmateriaal 
RCG maakt op zorgvuldige wijze gebruik van foto's en video's. Deze worden met name binnen de groep gedeeld 
en soms gebruikt voor PR doeleinden. Wij verwijzen naar het mediabeleid en privacybeleid op onze website: 
www.rover-crofts.nl. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal waarop je te zien bent, kan 
je dat hieronder aangeven: 

Ik heb bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik (of mijn kind) mogelijk te zien ben. 

Tot slot 
Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder. 
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Het ingevulde en ondertekende formulier kan je per post toesturen aan onze ledenadministratie 
Daar kan je ook terecht voor verdere vragen of opmerkingen. Het adres:  

Secretariaat Rover Crofts Groep 
Annette van Vught 
Spoorlaan 24, 3721 PB  Bilthoven 
Tel. 06 5268 3992 
Mail: secretariaat@rover-crofts.nl 

Gegevensverwerking / privacy 

Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Hierop is 
de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. 
Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de 
administratieve applicatie van Scouting Nederland. Op 13T13TUUwww.scouting.nl/privacy UU13T13T vind je het Privacy 
Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (13T13Thttps://sol.scouting.nl 13T13T) altijd toegang tot 
je eigen gegevens. 
Voor het gebruik van persoonsgegevens binnen onze eigen groep hebben we daarnaast eigen 
privacybeleid opgesteld. Daarvoor verwijzen we je naar het Privacy Statement op onze website 
www.rover-crofts.nl  

Informatie met betrekking tot automatische machtiging voor contributie 

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als je daar zelf toestemming voor 
geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer je persoonlijke gegevens en datum op het 
formulier, zet je handtekening en stuur de machtiging naar RCG als incassant. Wij kunnen daarmee 
de betalingen automatisch van je rekening laten afschrijven.  

Incassant 
Naam: Rover Crofts Groep
Incassant ID: NL24ZZZ302425590000 
Kenmerk machtiging: “Scouting RCG [lidnr.] [naam van het lid]” 

Afboeking  
Je wordt voorafgaand aan een afboeking door ons geïnformeerd over het bedrag en moment van 
afschrijving. Als je het niet eens bent met een betaling, kun je deze binnen 8 weken zonder opgaaf 
van reden terug laten boeken.  

Terugboeken?  
Neem contact op met je bank. Indien je een doorlopende machtiging hebt afgegeven en je bent het 
niet eens met een afschrijving, kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met je eigen bank. Je kunt je bank ook vóór het moment van afschrijving 
verzoeken om een standaard Europese Incasso-opdracht tegen te houden.  
Als je van mening bent dat een bedrag ten onrechte van je rekening is afgeschreven, kun je tot 13 
maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij je bank om dit te corrigeren. Informeer bij je 
bank naar de voorwaarden.  

Stopzetten machtiging  
Je kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld omdat je het lidmaatschap opzegt. Je kunt 
dan een bericht naar ons sturen en de machtiging intrekken. Houd rekening met enige tijd voor 
verwerking. 
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