Scouting Rhenova
http://www.rhenova.nl
2020

OPZEGFORMULIER JEUGDLID
Gegevens (jeugd)lid (s.v.p. in te vullen in blokletters)
Voornaam
Achternaam

Geboortedatu
m

Adres

Postcode

E-mailadres

Uitschrijven voor speltak (aanvinken van wat toepassing is)
Bevers

☐

MoHo’s

☐

Welpen

☐

Bandarlog

☐

Zaterdagscouts

☐

Dinsdagscouts

☐

Explorers

☐

Rhexplorers

☐

Opzegtermijn lidmaatschap Scouting Rhenova
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen voor het einde van het seizoen met peildatum 1 juli. Bij afmelding na deze
datum, betaalt u de eerste helft van de jaarcontributie voor het komende seizoen. Of voor het einde van het
kalenderjaar met peildatum 15 december. Bij afmelding na deze datum, betaalt u ook de tweede helft van de
jaarcontributie van het seizoen.
Afmelding is alleen mogelijk via dit opzegformulier. Deze levert u ondertekend in bij de ledenadministratie.

Contact houden
Mogelijk zouden wij in de toekomst contact met u willen opnemen. Bijvoorbeeld voor een reünie of een
jubileumviering. De frequentie van dit soort contact zal zeer laag zijn.
☐

Ik heb er géén bezwaar tegen om in de toekomst benaderd te worden.

Verklaring voor akkoord
Ondergetekende is ouder/verzorger van bovengenoemde en zegt hierbij het lidmaatschap van zijn/haar dochter/zoon bij

Scouting Rhenova op, daarbij rekening houdend met de opzegtermijn.
Handtekening

Naam in blokletters

Inleveren bij Ledenadministratie
Ledenadministratie:
Adres:
p/a Beaufort 20
3454 KH De Meern
Telefoon: 030-8200244 [doorkiesnummer 2]
Email:
ledenadministratie@rhenova.nl

Datum

Tip en /of opmerkingen
Om het scoutingspel steeds te verbeteren en leuker te maken voor de kinderen, willen wij u vragen om een aantal
tips en/of opmerkingen achter te laten voor ons als leiding. Dit kan gaan over de manier van leidinggeven, het
spelaanbod, de informatie naar de ouders toe of wat er al dan niet meer met scouting te maken heeft.
Schroom niet om zowel positieve, maar ook juist punten van kritiek op te schrijven. Daar leren wij van!
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