Afzender
E-mail
IBAN
Website
Betreft
Bijlage

Tiflo Ledenadministratie
ledenadm@tiflo.nl
NL06 RABO 0166 1593 95
www.tiflo.nl
Inschrijving
Machtigingsformulier en Inschrijfformulier

Beste ouder(s),

Wij heten uw zoon/dochter van harte welkom op de vereniging Scouting Tiflo Aalsmeer.
De Tiflo is een jonge, enthousiaste scoutinggroep voor de leeftijden vanaf 5 jaar. Op dit moment
heeft de Tiflo zo’n 130 leden en 30 vrijwillige leiding. De Tiflo is onderverdeeld in verschillende
leeftijdsgroepen, ook wel ‘speltakken’ genoemd. De verschillende speltakken met bijbehorende
leeftijd worden in onderstaande tabel weergegeven.
Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de contributie en de wijze waarop
u deze kunt voldoen. De contributie wordt door middel van een automatische incasso aan het begin
van ieder kwartaal afgeschreven.
Speltak

Contributie
per kwartaal

Leeftijd

Contactgegevens

Bevers

€ 23,50

5-7 jaar
(t/m groep 3 van de basisschool)

bevers@tiflo.nl

7-11 jaar
(vanaf groep 4 t/m groep 8 van de basisschool)
7-11 jaar
(vanaf groep 4 t/m groep 8 van de basisschool)
11-15 jaar
(vanaf groep 8 van de basisschool)
11-15 jaar
(vanaf groep 8 van de basisschool)
15-17 jaar

kabouters@tiflo.nl

Kabouters

€ 23,50

Welpen

€ 23,50

Gidsen

€ 30,00

Verkenners € 30,00
Wilde Vaart € 30,00

Roos Pannekoek
Gijs Aarsen
Nina van Baaren
welpen@tiflo.nl

Marloes Wielart
gidsen@tiflo.nl

Wouter van Velzen
verkenners@tiflo.nl

Bart Straathof
wildevaart@tiflo.nl

Jeroen van Velzen
Kim van Baaren
Loodsen

€ 17,50

18 jaar en ouder

loodsen@tiflo.nl

Wilt u de doorlopende machtiging en het inschrijfformulier op de volgende pagina’s zo volledig
mogelijk invullen en inleveren bij de leiding? Graag alle velden met het sterretje zo volledig mogelijk
invullen.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen over de contributie of
inschrijving heeft kunt u terecht bij de leiding van de speltak of kunt u contact opnemen met de
ledenadministratie op het e-mailadres ledenadm@tiflo.nl.

Met vriendelijke groeten,
Namens vereniging Scouting Tiflo Aalsmeer,
Bastiaan Pecht
(ledenadministratie)
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Doorlopende machtiging

S€PA

.
Naam
: Vereniging Scouting Tiflo Aalsmeer
Adres
: Uiterweg 8
Postcode
: 1431 AN
Woonplaats:: Aalsmeer
Land
: Nederland
Incassant ID: NL63ZZZ342954320000
Kenmerk machtiging : n.v.t
Door ondertekening van dit formulier geeft u Scouting Tiflo toestemming per kwartaal de contributie van uw rekening af te schrijven door
middel van een doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank.
Deze machtiging geldt voor het lid* (volledige naam):
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u dit ten alle tijden laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Gelieve onderstaande gegevens volledig in te vullen

Naam* (te naamstelling rek. houder incl. voorletters) :
Adres*

:

Postcode*

:

Land*

:

Rekeningnummer* (IBAN)

:

Handtekening*

:

Plaats*

:

Datum*

:

Hi er onder ni ets i nvull en!
Tenaamstelling verwerkt
Bankrekening nummer verwerkt
Betaalwijze ingesteld
Kopie opgeslagen
Mutatiedatum

ggb
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INSCHRIJFFORMULIER
Lidnummer:
Voornaam:*
Voorletters:*
Tussenvoegsel:
Achternaam:*

Straat:*

Huisnummer:*

Postcode:*
Woonplaats:*
Telefoonnummer:*

0297

Geboortedatum:*
Geslacht:*

M / V

Geboorteplaats:*
Geboorteland:*

Mobielnummer lid:

06

E-mailadres lid:
Speltak:*
Is in bezit van
zwemdiploma(’s):*
Datum laatste zwemdiploma:*

Geen

A

B

C

±

Naam ouder 1:*
(voor de factuur en correspondentie)

E-mailadres ouder 1:*
Telefoonnummer ouder 1:*

Naam ouder 2:*
Telefoonnummer ouder 2:*
Ziektekosten verzekering
maatschappij:*
Ziektekosten polisnr.:*

Naam huisarts:*
Is uw kind WA verzekerd?*
Gezondheidsopmerking:

Ja

Nee
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IBAN rekeningnummer:*
Tenaamstelling rek. houder:*
Adresgegevens rek. houder:
(leeg indien hetzelfde als eerder opgegeven)

Postcode:
Woonplaats:
Opmerkingen algemeen:

(aanvinken )

(aanvinken )

Wij zijn op de hoogte van de rechten en plichten die onze zoon/dochter volgens het
huishoudelijk reglement van Scouting Nederland heeft ten aanzien van het
lidmaatschap. Meer informatie is te vinden op
www.scouting.nl/publiek/scoutworden/lidmaatschap/voorwaarden

Wij gaan akkoord met het feit dat Scouting Tiflo Aalsmeer soms foto’s van ons kind
plaats op de website, Facebook, Twitter of Instagram van de Tiflo.

Hi er onder ni ets i nvull en!

Verwerkt in Scouts Online .

mutatie datum:

ggb
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