
Heeft u bezwaar tegen plaatsing van foto’s van uw kind op de website, Facebook 
en/of YouTube? 

Inschrijfformulier 
Scoutinggroep Lamoraal van Egmond – 

Scouting Purmerend 

Welkom bij Scouting Purmerend! Om uw kind aan te melden als lid vult 
u dit formulier volledig in. U kunt deze inleveren bij de speltak
waar uw kind lid wordt. Het mailadres vindt u hieronder.

Hartelijk dank en veel plezier bij onze vereniging! 

Leeftijdsgroep Opkomsttijd (svp aankruisen) Mailadres 

Bevers (5-7 jaar) Donderdagmiddag 16.00 – 17.30 uur bevers-lamoraal@hotmail.com 
Welpen (7-11 jaar) Woensdagavond 17.30 – 19.30 uur welpenwoensdag.lve@gmail.com 
Welpen (7-11 jaar) Zaterdagochtend 09.30 – 11.30 uur welpenzaterdag.lve@gmail.com 
Welpen (7-11 jaar) Zaterdagmiddag 12.00 – 14.00 uur derdewelpenspeltak.lve@gmail.com 
Scouts (11-15 jaar) Maandagavond 18.30 – 20.30 uur scoutsmaandag.lve@gmail.com 
Scouts (11-15 jaar) Vrijdagavond 19:00 – 21:00 uur scoutspurmerend@gmail.com 
Explorers ( 15-18 jaar) Vrijdagavond 19:30 – 22.00 uur explorerspurmerend@gmail.com 

Gegevens kind 
Achternaam 

Voorletters Roepnaam 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Telefoonnummer Mobiel 

Geboortedatum 

E-mail adres

Toelichting (wat mag wel, wat mag niet?): 

Waarmee dienen wij rekening te houden (bijv. handicap, medicijngebruik, allergie, woede aanvalle
geen zwemdiploma, of wat verder van belang kan zijn)? 
Diagnoses (of trajecten in aanloop naar een diagnose) omtrent gedrag (ADHD, ASS etc.) zijn
voor ons erg belangrijk om van op de hoogte te zijn! : 
n, 
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Zorgverzekering: 

Polisnummer: 

Huisarts: 

Telefoon huisarts: 

Gebruikt uw kind medicijnen

Zo ja, welke? 
Waarvoor?
Hoe vaak per dag? 

Is uw kind ergens allergisch voor?

Zo ja, waarvoor?

Welke maatregelen
moeten worden
genomen? 

Volgt uw kind een dieet? 
Zo ja, wilt u dan een korte beschrijving geven van het dieet: 

Kan en mag uw kind zwemmen?

Zo ja, welk(e) zwemdiploma(‘s) heeft uw kind? Zo nee, waarom niet?

Handtekening: Datum: 

In geval van nood, als een arts het noodzakelijk acht, geef ik toestemming om mijn zoon of dochter 
te laten opnemen en behandelen in een ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, indien het niet mogelijk blijkt 
te zijn om tijdig contact met mij op te nemen. 

Formulier voor medische gegevens van uw kind 
Scoutinggroep Lamoraal van Egmond 



Vragen aan de ouders 

Heeft u eerdere ervaringen met Scouting? Zo ja: welke? 

Mogen wij u om hulp vragen voor een kaderfunctie? 

Zo ja, op welk gebied? Bestuur / leiding: 

Mogen wij u om hulp vragen voor hand- en spandiensten? 

Zo ja, op welk gebied? Autorijden / koken / evenementenorganisatie / schoonmaak clubhuis / 
kascommissie / onderhoud gebouw en terrein / incidenteel helpen bij opkomsten, anders nl: 

Hoe bent u met Scouting Purmerend in contact gekomen? 

Overige opmerkingen: 

Ondertekening Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft u aan akkoord te gaan met ons 
Huishoudelijk reglement (HHR). Dit kunt u vinden op onze website www.scoutingpurmerend.nl onder Extra 
info. Het HHR van Scouting Nederland vindt u op www.scouting.nl. 

Plaats:

Datum: 

Handtekening 

Zodra uw kind is ingeschreven bij Scouting Nederland krijgt u binnen 6 weken een brief van de 
penningmeester van onze groep waarin wordt uitgelegd vanaf wanneer en op welke wijze de contributie 
betaald moet worden. Indien u na deze periode nog niets ontvangen heeft kunt u zelf contact opnemen via 
penningmeester@scoutingpurmerend.nl 

In te vullen door de speltakleiding 

Datum binnenkomst 

Secretariaat Scoutinggroep Lamoraal van Egmond: 
Sportlaan 122 
1442 EG PURMEREND 
info@scoutingpurmerend.nl 
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