SCOUTING HEINO
ROZENDAELGROEP

uitschrijfformulier

Jammer!
We vinden het erg jammer dat u of uw kind besloten heeft om het lidmaatschap te beëindigen bij de
Rozendaelgroep. Om het lidmaatschap stop te zetten moet er nog een aantal zaken geregeld worden.
Dat kunt u allemaal doen met behulp van dit formulier.
Wat u nog moet doen:
Om te beginnen vult u onderstaand formulier in. We hopen dat u ook de reden van vertrek wil
aangeven, omdat u ons hiermee kunt helpen inzicht te krijgen waarom leden besluiten te stoppen. U
kunt in dat vak ook tips en opmerkingen kwijt, u helpt ons daar mee.
Vervolgens geeft u het formulier af bij de gegevensbeheerder. Deze persoon is verantwoordelijk voor
de ledenadministratie van de groep. Naam en adres is onderaan het formulier te vinden.
Wat gaan wij vervolgens doen:
De gegevensbeheerder zal na ontvangst van dit formulier de ledenadministratie van de groep
bijwerken in het online ledenadministratiepakket van Scouting Nederland. Als Scouting Nederland de
mutatie ontvangen en verwerkt heeft, is de uitschrijving definitief.
De gegevensbeheerder zal ook de penningmeester en de leiding van de speltak inlichten.
De penningmeester zal eventuele automatische incasso’s stop laten zetten, zodat u geen contributie
meer betaalt. Hier is wel een opzegtermijn aan verbonden van één maand. Als u nog geld van ons te
goed heeft (bijvoorbeeld vooruitbetaald zomerkampgeld) dan zal dat ook verrekend worden.
Inleveren groepsdas / uniform:
Als de groepsdas nog in goede staat is, kunt u deze verkopen aan Susanne Nauw- Kelderman voor €
3,50. Voor de leren dasring uit de ScoutShop krijgt u € 1,-. Het uniform kunt u ook bij haar inleveren,
maar daar kunnen we u helaas niets voor terug geven. Het adres van Susanne is: Kerkslagen 16
Lierderholthuis. Tel: 390304.
Tot slot:
We hopen dat u / uw kind veel plezier heeft gehad bij de Rozendaelgroep en hopen dat we u en/of uw
kind misschien in de toekomst nog eens terug zullen zien bij Scouting of bij de groep.
Gegevens van het lid

Achternaam / tussenvgsl:
Voornamen:
Voorletters:
Geboortedatum:
Functie:

*

Datum beëindiging:
Reden:

*

*
*
*

. . - . . - . . . . (dd-mm-jjjj)
 Jeugdlid
 Leid(st)er
 ...............
. . - . . - . . . . (dd-mm-jjjj)

Ondergetekende (als het lid minderjarig is: de ouder/verzorger) verklaart dat het lidmaatschap van
bovenstaand lid bij de Rozendaelgroep per aangegeven datum beëindigd moet worden.
Datum:

Naam:

Handtekening:
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Groepsbegeleidster:
Susanne Nauw-Kelderman, Kerkslagen 16, 8144 RD Lierderholthuis
www.scoutingheino.nl
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