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Aanmeldingsformulier Scoutinggroep ‘De Bison’  
 

GEGEVENS KIND 
Naam kind : ..................................................................................................................  

Adres : ..................................................................................................................  

Postcode : .................................................. Plaats : ....................................................  

Telefoon privé : .................................................. Mobiel : ..................................................  

Geboortedatum : ..................................................................................................................  

E-mail adres : ..................................................................................................................  

BSN : ..................................................................................................................  

 
PRIMAIRE CONTACTGEGEVENS  (vader / moeder ) 
Naam : ..................................................................................................................  

Adres : ..................................................................................................................  

Postcode : .................................................. Plaats : ....................................................  

Telefoon privé : .................................................. Mobiel : ..................................................  

E-mail adres : ..................................................................................................................  

 
SECUNDAIRE CONTACTGEGEVENS (vader / moeder / nvt / overig:..................................................) 
Naam : ..................................................................................................................  

Adres : ..................................................................................................................  

Postcode : .................................................. Plaats : ....................................................  

Telefoon privé : .................................................. Mobiel : ..................................................  

E-mail adres : ..................................................................................................................  

 
IN GEVAL VAN NOOD 
Bij geen bereik ouders: Tel nr.: ...................................... Naam : ....................................................  

Relatie tot kind : ..................................................................................................................  

 
Dagelijkse bezigheden/ werk vader : ..........................................................................................  

Dagelijkse bezigheden/ werk moeder : ..........................................................................................  

 
OVERIGE GEGEVENS 
Ziektekostenverzekeraar: ……………………………………………….. Polisnr. : ..................................................  

Huisarts : .................................................. Tel.nr. : ...................................................  

Tandarts : .................................................. Tel.nr. : ...................................................  

 
School : ............................................................................ Groep : ..........................  

Zwemdiploma’s : ..................................................................................................................  

 
Is uw zoon ingeënt volgens het reguliere inentingsprogramma? :  JA   NEE   
 
Kan uw zoon last krijgen van wagenziekte? :  JA   NEE   
 
Is uw zoon ergens allergisch voor?   :  JA   NEE   

Zo ja, waarvoor?.............................................................................................................................  
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Gebruikt uw zoon medicijnen? :  JA   NEE   
Zo ja, welke, hoe vaak, wanneer?....................................................................... ............................  

 ....................................................................................................................................................  

 

Moeten wij uw zoon ’s nachts naar de wc laten gaan? :  JA   NEE 
 
Lust uw zoon iets niet?  :  JA   NEE   
Zo ja, wat?......................................................................................................................................  

 
Geeft u toestemming voor het maken en plaatsen van foto- en/of videomateriaal op de website, facebook,  
in de plaatselijke krant of op Flickr (een website voor het delen van foto's en videofragmenten)? ..  
  :  JA   NEE 

Deze toestemming kunt u altijd weer in kan trekken. 
 
Overige bijzonderheden     : ..........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 
Bij de Bison wordt er van ouders verwacht dat zij bereid zijn een helpende hand te bieden bij diverse klusjes,  
waaronder handdoeken wassen. Is er een bepaalde activiteit waarbij u daarnaast graag wilt helpen, bijvoorbeeld 
kinderen wegbrengen met de auto, schoonmaken en/of onderhouden gebouw, helpen organiseren van de open dag  
of andere activiteiten, etc.? 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 
Via http://www.debison.nl/ kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief De Bisonderheden. Deze wordt geregeld  
naar de abonnees/leden verstuurd. 
 
Wijzigingen van bovenstaande gegevens geven ouders zo spoedig mogelijk door aan de leiding. 
 
Bij aanmelding wordt uw zoon ingeschreven bij Scouting Nederland. De persoonsgegevens kunnen door de leiding 
worden gebruikt in voorkomende gevallen en kunnen door u zelf gewijzigd/ afgeschermd worden in Scouting Online.  
Uw zoon ontvangt een lidmaatschapsnummer van Scouting Nederland.  
Scouting Nederland hanteert het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.  
Ouders zijn op de hoogte van de contributie en zijn bereid deze (evt. in termijnen) te betalen. Daarnaast zijn ouders  
op de hoogte dat er een financiële bijdrage voor de verschillende kampen wordt gevraagd. 

 
In geval van nood: 
Wanneer het niet mogelijk is tijdig contact met ouder/verzorger te krijgen, geven ouders 

hierbij wel/geen* toestemming om hun zoon te laten opnemen en behandelen in een 

ziekenhuis. Dit gebeurt altijd in overleg met een arts. 
*doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
 
 
 
 

Datum: ……………………………………..              Handtekening: ...................................................  

Scoutinggroep  
‘De Bison’ 

Padvinderslaantje 12 
Zeist 

 
Correspondentieadres: 

Postbus 519 
3700 AM  Zeist 

 
www.debison.nl 
info@debison.nl 

http://www.debison.nl/
https://www.scouting.nl/downloads/huishoudelijk-reglement-scouting-nederland

