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Nieuwe leden via ledenadministratie

Inschrijfformulier

Geachte mevrouw, meneer,

Leuk dat u of uw kind lid wordt van Christelijke Scoutinggroep Burmania, wij zijn daar heel blij mee!

Om als lid te kunnen worden ingeschreven, hebben wij een aantal gegevens nodig voor onze administratie. 
Wij verzoeken u het formulier in de bijlage goed te lezen en zo snel mogelijk in te vullen en eventuele fouten 
te corrigeren. U kunt het dan terugsturen naar de ledenadministratie.

Uw gegevens kunt u altijd zelf inzien en zo nodig aanvullen en/of wijzigen bij Scouts Online:  
https://sol.scouting.nl. Voor vragen over het gebruik van deze site kunt u terecht bij de ledenadministratie.

Tevens verzoeken wij u een machtiging te geven om onder andere de contributie af te schrijven. De 
contributie is een all-in bedrag (19 euro per maand), waar bijvoorbeeld overnachtingen en regionale 
activiteiten van betaald worden. Het wordt periodiek rond de vijfde dag van de maand geïncasseerd, wat 
ook geldt voor andere betalingen. 
Het zomerkamp, in de eerste week van de basisschoolvakantie, wordt apart in rekening gebracht. Hierover 
wordt u in februari/maart geïnformeerd. Bij een aanmelding voor een kamp of activiteit geeft u automatisch 
toestemming voor incasso. Dat geldt ook voor het winkeltje, waar u bijvoorbeeld het uniform kan bestellen. 
Tevens geldt het voor de kerststollenactie, één van de financiële acties van onze groep.

Binnen Burmania wordt een aantal activiteiten ondersteund door ouders. U kunt op het 
inschrijvingsformulier aangeven of wij u in de toekomst kunnen vragen om hier aan mee te helpen.

Wilt u het formulier zo spoedig mogelijk ingevuld terug sturen? Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke scoutinggroeten,
Lucy de Vries-Runia,

Ledenadministratie
H. Sytstrawei 7
8915 HB Leeuwarden

058-2153624 
ledenadministratie@burmania.nl
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Inschrijfformulier Christelijke Scoutinggroep Burmania

A. Gegevens van het lid 

Voornaam:

Achternaam:

Straat + huisnummer:

Postcode + woonplaats:

Geboortedatum:

E-mailadres:

Eventueel tweede e-mailadres:

Telefoonnummer:

Mobielnummer:

Eventueel tweede mobiel nummer:

Zorgverzekering:

Verzekerde nummer:

Beroep ouders:

Speltak:

B. Machtiging

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Christelijke Scoutinggroep Burmania te Leeuwarden 
om de volgende bedragen af te schrijven: 1) Contributie (inclusief installatiekosten), 2) Aankopen via het winkeltje, 3) 
Zomerkamp en jubileumkamp, 4) Kerststollenactie.

Het zomerkamp wil ik graag              ineens              in 2 delen              in 3 delen              in 4 delen* betalen.

*Aanvinken wat van toepassing is. 

Tenaamstelling:

Bank identificatie (BIC):

Rekeningnummer (IBAN):

Incassant ID: NL03ZZZ011454140000
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C. Werkgroepen
Voor de hierna genoemde activiteiten mag ik door de groep gevraagd worden om aan deel te nemen:

 Hygiëne (Opruimen in en rondom Vesting).

 Ondersteuning en organisatie rommelmarkt

 Klein onderhoud Vesting

 Werkgroep financiën

D. Eventuele opmerkingen

Beeldgebruik
Foto’s, videobeelden e.d. kunnen door Burmania gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Indien u bezwaar heeft 
dat u(w kind) hier op kan staan, dient u dit kenbaar te maken bij eventuele opmerkingen hierboven.

Uitschrijving
Uitschrijving van een lid dient u schriftelijk te melden aan de ledenadministratie: ledenadminstratie@burmania.nl. 
Opzegging kan per eerste van de maand met een opzegtermijn van één maand. U blijft tot dat moment contributie 
verschuldigd.

E. Ondertekening

Datum:

Handtekening: 


