
	
Inschrijfformulier 

 
Achternaam _______________________ Tussenvoegsels ___________Voorletters _________________ 

Roepnaam  __________________________________________________________________________ 

Straatnaam  __________________________________________________________________________ 

Postcode  _______________________ Woonplaats _________________________________________ 

Geslacht  M/V    Geboortedatum ______________________________________ 

Telefoonnummer vaste lijn _______________________________________ Geheim Ja / Nee 

Telefoonnummer mobiel _______________________________________ Geheim Ja / Nee 

Eventueel extra telefoonnummer ____________________________________   Geheim Ja / Nee 

E-mail voor correspondentie (ouders)________________________________________________________ 

Eventueel tweede E mail adres ouders ______________________________________________________ 

E-mail adres lid_________________________________________________________________________ 

Inschrijving voor speltak (naam speltak) ___________________________________________________ 

Eerder op scouting gezeten  Ja / Nee Inschrijfnummer ______________________________________ 

Bank IBAN nummer______________________________________________________________________ 

Ten name van __________________________________________________________________________ 
 
Ik verleen toestemming om de contributie op de volgende manier te innen:  
O  per automatische incasso. Via de bijgevoegde SEPA machtiging geeft u toestemming om de 

bedragen eind januari, eind april, eind juli en eind oktober af te schrijven. 
	
O Één maal per jaar via overschrijving op rekeningnummer NL55RABO0321016394 t.n.v. Scouting 

Cornelis Lelygroep Almere o.v.v. lidnummer 
 
Zwemdiploma  Geen / A / B / C 
 
 
Aanvang lidmaatschap op datum _________________________________ 
 
 
 
 
Handtekening ouder / verzorger __________________________________ 
 
 
 

Met deze aanmelding wordt bovenstaande lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland 
Ik verleen hierbij toestemming om de gegevens op te nemen in de landelijke database van Scouting Nederland 

Ik verleen hierbij toestemming om foto’s op de website en Facebook pagina van de Cornelis Lelygroep te plaatsen. 
Scouting Cornelis Lelygroep Almere - Postbus 50290 - 1305 AG Almere - KVK 41023013 - NL55RABO0321016394 

 
	
	



	
	 	
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Wat leuk dat uw kind lid is geworden van Scouting Cornelis Lelygroep !  
We wensen uw kind heel veel plezier bij onze groep.  
 
Scouting is een vrijwilligersorganisatie. Ook onze scoutinggroep wordt volledig draaiende 
gehouden door vrijwilligers.   
Als ouder /verzorger van een van onze jeugdleden heeft u vooral te maken met de leiding van de 
speltak waar uw kind bij hoort.  Maar er zijn veel meer vrijwilligers actief in de groep.  En we zijn 
altijd blij met iemand die af en toe een uurtje vrij kan maken om met ons mee te doen.  
 
Zou u daarom alstublieft deze lijst willen lezen en eventueel een kruisje willen zetten bij de activiteit 
waar u aan mee zou willen doen of meer van zou willen weten ? 
De gemiddelde  tijdsbesteding staat erbij. U kunt zelf inschatten of dat voor u haalbaar is.  
U kunt deze lijst tegelijk met het inschrijfformulier van uw kind inleveren bij de leiding van uw kind. 
 
Wij staan voor de uitdaging om in 2020 een nieuw clubhuis voor onze waterwerkspeltakken te 
moeten realiseren op een nieuwe locatie. Als u op welke manier dan ook mee kan helpen om dit 
nieuwe clubhuis te bouwen, dan zijn we daar heel blij mee. U kunt daarbij ook denken aan advies 
bij fondsenwerving. 
 
Als u vragen hebt over de activiteiten of meer wilt weten over de nieuwbouw, dan kunt u contact 
opnemen met het groepsbestuur via bestuur@cornelislelygroep.nl.  
 
Hartelijk dank, mede namens al onze leden,  
 
 
 
 
Bestuur scouting Cornelis Lelygroep.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
Ouder/verzorger 1 
Naam: …………………………………………… 
E mail:  …………………………………….….. 
Telefoon: …………………………………….. 
 
□ leiding (6 uur per week) 
□ flexibele inzet leiding (2 uur per keer) 
□ klus aan elektriciteit (2-4x per jaar) 
□ loodgietersklus (2-4x per jaar) 
□ grote schoonmaak clubhuizen (4 uur per 

jaar) 
□ onderhoud gevel clubhuizen (4 uur per 

kwartaal) 
□ onderhoud in clubhuizen (4 uur per 

kwartaal) 
□ onderhoud kampeermateriaal (10 uur per 

jaar) 
□ materiaalbeheercommissie lid (5 uur per 

maand) 
□ groenonderhoud (4 uur per kwartaal) 
□ fondsenwerving (3 uur per week) 
□ meedoen met promotie activiteiten (8 uur 

per kwartaal) 
□ oudervertegenwoordiger in groepsraad (4 

uur per kwartaal) 
□ website onderhoud (1 uur per week) 
□ hulp bij sinterklaasopkomst (4 uur per jaar) 
□ hulp bij andere speciale opkomsten (4 uur 

per keer) 
□ bestuursfunctie groepsbestuur (6 uur per 

week) 
□ bestuursfunctie stichtingsbestuur (6 uur per 

week) 
□ praktijkbegeleider (4 uur per week) 
□ deskundige bij insigne opkomsten (2 uur 

per keer)* 
 * ik ben goed in ……………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouder/verzorger 2 
Naam: …………………………………………… 
E mail:  ………………………………..……….. 
Telefoon: …………………………………….. 
 
□ leiding (6 uur per week) 
□ flexibele inzet leiding (2 uur per keer) 
□ klus aan elektriciteit (2-4x per jaar) 
□ loodgietersklus (2-4x per jaar) 
□ grote schoonmaak clubhuizen (4 uur per 

jaar) 
□ onderhoud gevel clubhuizen (4 uur per 

kwartaal) 
□ onderhoud in clubhuizen (4 uur per 

kwartaal) 
□ onderhoud kampeermateriaal (10 uur per 

jaar) 
□ materiaalbeheercommissie lid (5 uur per 

maand) 
□ groenonderhoud (4 uur per kwartaal) 
□ fondsenwerving (3 uur per week) 
□ meedoen met promotie activiteiten (8 uur 

per kwartaal) 
□ oudervertegenwoordiger in groepsraad (4 

uur per kwartaal) 
□ website onderhoud (1 uur per week) 
□ hulp bij sinterklaasopkomst (4 uur per jaar) 
□ hulp bij andere speciale opkomsten (4 uur 

per keer) 
□ bestuursfunctie groepsbestuur (6 uur per 

week) 
□ bestuursfunctie stichtingsbestuur (6 uur per 

week) 
□ praktijkbegeleider (4 uur per week) 
□ deskundige bij insigne opkomsten (2 uur 

per keer)* 
 * ik ben goed in ……………………………… 
……………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………….. 

 


