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Inschrijfformulier
Welkom bij Scouting Marco Polo, wat leuk dat je bij onze scoutinggroep komt! Wil je lid worden? Vul
dan je gegevens in op het inschrijfformulier. Je bent niet meteen lid, je kunt altijd eerst 3 keer
vrijblijvend komen meedoen, voordat je besluit lid te worden.

WIJ ZIJN..
Wij zijn Scouting Marco Polo, dé scoutinggroep van Delft- Zuid. Hou je van samen buiten zijn en
ravotten, het verleggen van grenzen, avontuur en spanning. Laat je uitdagen en kom bij de Marco
Polo! Plezier en vriendschap – soms voor het leven – staan bij ons voorop. Scouting vormt de basis
van onze activiteiten, die wij op onze eigen manier invullen. Wij zijn een vereniging van vrijwilligers,
maar vrijwillig betekent voor ons echter niet vrijblijvend. Wij zijn immers verantwoordelijk voor de
kinderen die aan ons zijn toevertrouwd en zijn trots op onze professionele organisatie. De groep is
een onderdeel van de vereniging Scouting Nederland en is niet gebonden aan een geloofs- of een
politieke overtuiging.

GESCHIEDENIS
De Marco Polo groep is opgericht op 1 november 1972 en is begonnen in een schoolgebouw in de
wijk Buitenhof met alleen een Welpenhorde (tegenwoordig Esta's). Na een aantal jaren breidde de
groep zich uit met Kabouters en Verkenners (Scouts). Op 16 juni 1979 kon na een grondige
verbouwing een voormalige koeienstal aan de Veulenkamp 41 als clubgebouw geopend worden. De
Marco Polo groep was hiermee centraal in de groeiende wijk Tanthof gevestigd. Door een
aanhoudende groei kwamen er een Welpenhorde, Rowans (Explorers) en een Stam bij. In 1990 kwam
daar een speltak bij voor de allerjongsten; de Bevers. Op 12 oktober 1991 kon de groep het huidige
clubgebouw openen. Mede door deze extra ruimte kon de Marco Polo uitgroeien tot één van de
grootste groepen van Delft. Na een uitslaande brand in 2008 is het gebouw volledig gerenoveerd.
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JOUW GEGEVENS
Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in en stuur het formulier naar secretaris@marcopolodelft.nl
of lever het in bij je leiding. Met deze gegevens schrijven we je in als lid van Scouting. Verderop kun je
aanvullende contactgegevens van je ouder(s)/verzorger(s) invullen.

Voornaam:*

Voorletters:

Tussenvoegsel:

Achternaam:*

Adres:*

Postcode:*

Woonplaats:*

Telefoon:

Mobiel:*

E-mailadres*:

Gegevens
verbergen?

Geslacht:

Ja / Nee**

Man / Vrouw**

Geboortedatum*:

Geboorteplaats*

Speltak:

Bijzonderheden die de leiding moet weten (zoals allergieën, medicijngebruik):

Ik heb kennis genomen van het Huishoudelijk Regelement van Scouting
Nederland

(ter

inzage

in

het

clubgebouw

of

op

https://www.scouting.nl/downloads/huishoudelijk-reglement-scouting-nederland)
*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen
** Doorhalen wat niet van toepassing is; wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor iedereen die de
ledenlijst van de Scoutinggroep mag gebruiken. 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.
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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:

BETALINGSGEGEVENS
Ik machtig de penningmeester van de Marco Polo groep om éénmaal per kwartaal de contributie
(€37,50) af te schrijven van rekening:

IBAN-nummer*:

Ten name van:

Handtekening:

BEELDMATERIAAL
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten
van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.
Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben
Ik heb bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben

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 en op www.marcopolodelft.nl/privacy vind je het
Privacy Statement van Scouting Marco Polo Delft. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens.
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