
 

 
 

 
 
 
Ondergetekende: 

 

Achternaam ouder/verzorger :   

 

Voorletters :  

 

Adres:    

 

Postcode + woonplaats:    

 

Telefoon thuis:    

 

Ouder/verzorger van:    

 
 

IBAN-nummer*:                   

 
Verleent hierbij aan Scoutinggroep Greate Pier Sneek een machtiging om per kwartaal via een 
automatische incasso van zijn/haar bankrekening contributie af te schrijven voor de desbetreffende 
speltak van zoon en/of dochter. 
 
□ per kwartaal € 37,50 af te schrijven wegens contributie voor de speltak: Dolfijnen * 
□ per kwartaal € 40,00 af te schrijven wegens contributie voor de speltak: Zeeverkenners * 
□ per kwartaal € 40,00 af te schrijven wegens contributie voor de speltak: Wilde Vaart * 
□ per kwartaal € 40,00 af te schrijven wegens contributie voor de speltak: Loodsen *  
□ per kwartaal € 15,00 af te schrijven wegens contributie voor de speltak: Plusscouts * 
(* aankruisen wat van toepassing is.) 
 
 
 

Naam:  Handtekening: 

    

   

 
 
 
 
Zie het vervolg op de volgende pagina… 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wij verzoeken u de volledig ingevulde formulieren binnen 2 weken te retourneren bij de 
ledenadministratie 
 
* Bij van te voren gemelde contributieverhogingen zal het gewijzigde bedrag worden afgeschreven. 
* De contributie wordt aan het begin van elk nieuw kwartaal geïncasseerd. 
* Een onterechte incasso kan tot na 28 dagen bij uw bank gestorneerd worden. 
* De regeling automatisch betalen is van toepassing. 
 
Uitschrijving van de scout en stopzetting van de contributie: Stopzetting van de contributie geschiedt 
alleen aan het eind van het lopend kwartaal en kan alleen via schriftelijke afmelding (minimaal 4 weken 
vóór het nieuwe kwartaal) bij de penningmeester of ledenadministrateur. Stuur voor uitschrijving van de 
scout en stopzetting van de contributie een mailtje naar één van de volgende e-mail adressen: 
penningmeester@scoutingsneek.nl of ledenadministratie@scoutingsneek.nl . Er vindt geen restitutie 
plaats van het lopend kwartaal. 
 
 
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving en/of betalingen kun je terecht bij de 
ledenadministratie of penningmeester. 
 
Ledenadministratie:     Penningmeester: 

Anouk van Noordenburg    Annette Grannetia 
e-mail:   ledenadministratie@scoutingsneek.nl    e-mail:  penningmeester@scoutingsneek.nl 
web:      www.scoutingsneek.nl     web:     www.scoutingsneek.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Meer informatie over het 
privacy beleid van Greate Pier Sneek vind je op de website (www.scoutingsneek.nl) onder het kopje meedoen. 
 

 
 

*  Adres: Top 1   8606 JT SNEEK  *  www.scoutingsneek.nl  * Opkomsttijden zaterdags: 10.00 -18.00 uur  * 
* Mailadressen: info@scoutingsneek.nl, ledenadministratie@scoutingsneek.nl, penningmeester@scoutingsneek.nl 

* Rekening NL90 INGB 0001 8312 15 t.n.v. Zeeverkennersgroep Greate Pier * 
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