
  

 

                  

 Donateursformulier Scouting Oosterhof - Niej Begin Rijssen   
         

 Ondergetekende,       

         

 naam:        

         

 adres:        

         

 postcode:        

         

 telefoon:        

         

 e-mail adres:       

         

         

 Verklaart zich hierbij tot wederopzegging aan te melden als donateur van   

 Scouting Oosterhof-Niej Begin Rijssen     

         

 De jaarlijkse donatie bedraagt   €…………
. 

    

 (Minimaal 12,50 per jaar)      

 De jaarlijkse donatie zal via automatische incasso worden afgeschreven.  

 Dit zal gebeuren in de maand juni.     

         

         

 DATUM,        

         

         

 HANDTEKENING,       

         

         

         

         

         

  MACHTIGINGSKAART invullen in hoofdletters.  

 Ondergetekende verklaart hierbij tot wederopzegging machtiging aan:  

 Scouting Oosterhof - Niej Begin te Rijssen     

 om van zijn/haar ondergenoemde ( bank/giro-) rekening bedragen af te schrijven wegens: 

 donateursgeld       

         

 Bankrekeningnummer (    )(    )(    )(    )(    )(    )(    )(    )(    )    

         

 Girorekening (    )(    )(    )(    )(    )(    )(    )     

         

 Naam en Voorletters       

         

 Adres        

         

 Postcode en plaats       

         

         

  Datum   Handtekening   

         

 

� Scouting in Rijssen is een 
plezierige vrijetijdsbesteding, 
die een bijdrage levert aan de 
vorming van persoonlijkheid 

 
� Al sinds 1950 

een begrip in Rijssen 
 

� Ruim 170 leden 
30 kaderleden 

 
� Provinciaal Steunpunt  

074 – 2434045 
 
� Scoutshop Lonneker  

053 – 4357771 
 
 
 
� Bezoekadres 

Alleen tijdens opkomsttijden 
Blokhut ’t Oosterhöfke  
A.H. ter Horstlaan 12a Rijssen 
0548 – 518910 

 
� Bezoekadres 

Alleen tijdens opkomsttijden 
Blokhut Niej Begin  
Arend Baanstraat 110 Rijssen 
0548 – 520264 

 
� Postadres 

Sc. Oosterhof - Niej Begin 
p/a Blinde Banisweg 15 
7462 VH Rijssen 

 
� Internet 

www.scouting-rijssen.nl 
secretariaat@scouting-rijssen.nl 

 
 
 
� Opkomsten (zaterdag) 

Blokhut ’t Oosterhöfke  
 

� Welpen morgenhorde 
9.30 uur – 11.30 uur 

� Welpen middaghorde  
14.00 uur – 16.00 uur 

� Kabouters  
9.30 uur – 11.30 uur 

� Verkenners morgentroep 
9.00 uur – 12.00 uur 

� Verkenners middagtroep 
14.00 uur – 17.00 uur 

� Padvindsters 
13.45 uur – 16.45 uur 

 
 
� Opkomsten (zaterdag) 

Blokhut Niej Begin 
 

� Rowans & Sherpa’s 
14.00 uur – 17.00 uur 

� Stam 
Laatste vrijdag van de maand 
20.00 uur – 23.00 uur 

� Plus Scouts 
Eigen agenda 

 

 

Sc out ing

O o s t e r h o f  
-  

N i e j  B e g i n  


