Uitschrijfformulier
Wil je je lidmaatschap bij Scouting Duiven beëindigen? Jammer, maar ook buiten Scouting wachten er vast
en zeker nieuwe uitdagingen. Daarnaast zijn er binnen Scouting Duiven voldoende uitdagingen waar je
misschien nooit eerder aan hebt gedacht. Kijk bijvoorbeeld eens naar de uitdagende klussen die je kunt doen
als vrijwilliger! Help mee bij één van de Scouting Duiven evenementen of draag je steentje bij aan een mooi
project. Bekijk het gehele vacatureaanbod en kies een leuke functie.

Jouw gegevens
Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens schrijven we je uit als lid van Scouting Duiven.
Je lidmaatschap bij Scouting Nederland wordt hiermee ook automatisch stopgezet, tenzij je nog een
lidmaatschap hebt op landelijk niveau. Bijvoorbeeld omdat je in het verleden landelijk vrijwilliger bent geweest.
Je blijft dan contributieplichtig voor je landelijke functie. Verderop kun je eventueel aanvullende
contactgegevens van je ouder(s)/verzorger(s) invullen.

Voornaam*:

Voorletters*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Land:

Telefoon:

Mobiel:

E-mailadres*:

Geslacht:

Man / Vrouw**

Geboortedatum*:

*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen
** Doorhalen wat niet van toepassing is; 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. Gegevens
gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de
jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over
bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Zie het vervolg op de volgende pagina…
Scouting Duiven
De Nieuweling 3 – 6921 ZT Duiven
Web: www.scoutingduiven.nl
E-mail: info@scoutingduiven.nl

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

Telefoon:

E-mailadres:

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s).
Naam:

Telefoon:

E-mailadres:

Uitschrijfdatum
De uitschrijving kan alleen per einddatum van een kalenderkwartaal. Over het laatste volledige kwartaal van
het lidmaatschap is contributie verschuldigd. We stoppen daarna met de automatische incasso van de
contributie.
Uitschrijfdatum:

Handtekening:

Reden van uitschrijving
We zijn benieuwd waarom je wilt uitschrijven. Kun je ons zeggen waarom?

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

Bedankt dat je lid van Scouting Duiven bent geweest! Veel plezier met wat je verder gaat doen!
Zodra de uitschrijving is verwerkt, krijg je van ons een bericht vi e-mail. Voor vragen of opmerkingen over je
uitschrijving kun je terecht bij het secretariaat, secretaris@scoutingduiven.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.
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