
Scouting Voerendaal
Uitschrijf formulier

Uitschrijfformulier jeugdleden
let op: dit formulier bestaat uit twee delen!

Gegevens van het jeugdlid dat uitgeschreven moet worden:

Roepnaam _____________________________________________________

Voorletters _____________________________________________________

Achternaam _____________________________________________________

Wil je ons vertellen waaróm je stopt met scouting ? (niet Verplicht !)

_________________________________________________________________________________

Datum __________________

Handtekening ouder/verzorger ___________________________

Scouting Voerendaal hanteert een opzegtermijn van een maand en opzeggen kan per begin van de
eerstvolgende kalendermaand. Als u bijvoorbeeld op 15 april opzegt, dan zegt u op per 1 mei en
betaald u de maand mei de laatste keer contributie. Uiteraard mag uw zoon/dochter de maand mei
nog gewoon komen, u heeft daarvoor tenslotte betaald.

Heeft u uw zoon/dochter die met dit formulier wordt uitgeschreven opgegeven voor activiteiten (die
nog niet hebben plaatsgevonden), dan betekend deze uitschrijving niet dat hij/zij ook voor die activiteit
is uitgeschreven. Een betalingsverplichting die u bent aangegaan voor die activiteit, blijft gelden.
Neem contact op met de leiding om na te vragen of er nog een aanmelding voor een activiteit loopt.



Scouting Voerendaal

Einde doorlopende machtiging

Ondergetekende:

Naam:……………………………………………………………………………………………………………

Adres…………………………………………………………………………………………………………….

Postcode en plaats…………………………………………………………………………………................

Ouder/verzorger van:

Voornaam:…………………………………………………………………………………………………………

Achternaam:………………………………………………………………………………………………………

Stopt hierbij de doorlopende machtiging voor contributie-inning van bovenstaand jeugdlid.

De penningmeester kijkt na of er nog betalingen openstaan en zal pas tot volledige
uitschrijving over gaan zodra aan deze betalingsverplichting is voldaan.

Scouting Voerendaal hanteert een opzegtermijn van een maand en opzeggen kan per begin
van de eerstvolgende kalendermaand. Als u bijvoorbeeld 15 april opzegt, dan zegt u op per 1
mei daarop volgend en betaald u de maand mei de laatste keer contributie. Daarna stop de
automatische incasso. Uiteraard mag het lid de maand mei nog gewoon komen, u heeft
daarvoor tenslotte betaald.

Datum ………………………….

Handtekening ouder/verzorger

Gooi dit inschrijfformulier in op onderstaand adres of verzend het in een voldoende
gefrankeerde enveloppe naar

LEDENADMINISTRATIE SCOUTING VOERENDAAL
Kerkstraat 61
6367 JB Ubachsberg
Scouting Voerendaal


