Inschrijf-/gezondheidsformulier
Scouting st. Lambertus Udenhout

Gegevens lid
Voornaam:

Voorletters:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

Telefoon:

E-mailadres:

Mobiel:

Gegevens verbergen
in Scouts Online?

Geslacht:

Geboortedatum:

Ja / Nee*

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
Naam 1:

Telefoon:

E-mail:

Naam 2:

Telefoon:

E-mail:

Contactgegevens anders dan de ouders
Vul hieronder de contactgegevens in van het contactpersoon bij nood en de relatie met het lid.
Naam:

Telefoon:

Relatie:
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Gezondheid
Geef hierna aan of de zorg van het lid bijzondere aandacht nodig heeft. Neem bij twijfel contact op met de speltak.
Bij ja graag een toelichting
Lijdt het lid aan: ADHD,
autisme, eczeem,
epilepsie of andere
aandoeningen?
Vraagt de gezondheid van
het lid bijzondere zorg?

Ja / Nee

Heeft het lid allergieën ?

Ja / Nee

Ja / Nee

Gebruikt het lid medicatie of is er medicatie welke deze beslist niet mag gebruiken. Bij ja graag een toelichting.
Medicatie

Ja / Nee

Allergie voor medicatie

Ja / Nee

Contactgegevens verzekering, huisarts en tandarts
Huisarts
Naam:

Telefoon:

Adres:

Plaats

Tandarts
Naam:

Telefoon:

Adres:

Plaats

Zorgverzekering
Naam:

Polis/relatie nummer:

Zwemmen:
Maak hierna uw keuze, u dient slechts één van de drie aan te kruisen.
Ja, het lid mag zwemmen maar heeft geen diploma
Ja, het lid mag zwemmen en heeft minimaal diploma A
Nee, het lid mag beslist niet zwemmen
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Overige:
Op welke school zit het lid
In welke groep zit het lid

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. (kruis aan welk van de twee opties van toepassing is.)
1
2

Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop het lid te zien is op de website of social
media van Scouting Udenhout.
Foto’s waar op het lid in beeld komt mogen niet gebruikt worden voor website of social media.

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

Ondertekening
In geval van nood, zulks ter beoordeling van een arts, geef ik toestemming mijn zoon/dochter te laten opnemen en
behandelen in een ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, indien het niet mogelijk bleek tijdig contact op te nemen.
Tevens geef ik hierbij toestemming voor het verwerken van de gegevens als gedeeld in dit formulier.
Aldus naar waarheid ingevuld op datum: …………………………….
Naam ouder/verzorger:…………………………………………………
Handtekening ouder/verzorger: ……………………………………….
Bedankt voor je aanmelding! Veel plezier bij Scouting!
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je terecht bij de teamleider,

Privacybeleid:
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 Nederland.
Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy
Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen
gegevens welke digitaal verwerkt zijn.`
Naast Scouts Online wordt dit formulier bewaard door de teamleider van de speltak waar het lid in zit. Het formulier
wordt niet gedupliceerd of digitaal verwerkt in ander systemen dan Scouts Online. Op uw verzoek, bij beëindig van het
lidmaatschap, of bij vervanging door een nieuwer formulier zal dit formulier vernietigd worden.
* Doorhalen wat niet van toepassing is; 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.
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