
 
 
 

 

Verklaring toestemming gebruik zakmes 
Graag duidelijk invullen in blokletters! 

 

Als ouder/verzorger van:  

 

voor- en achternaam ______________________________________________________  

 

geboortedatum ______________________________________________________ 

 

verklaar ik dat ik mijn kind toestemming geef voor het halen van het insigne voor 

oudste welpen 'Zakmes'.  

 

* Ik weet dat de eisen voor dit insigne te vinden zijn op de website 

 www.nannezwiep.nl op de pagina 'welpen insigne Zakmes' en ik ken de 

 voorwaarden waaraan moet worden voldaan om dit insigne te halen. 

 

* Ik ben mij ervan bewust dat een zakmes gevaarlijk kan zijn. Ik heb mijn kind 

 daarop gewezen en vind dat hij of zij qua gedrag en vaardigheden voldoende in 

 staat is om het insigne te halen.   

 
* Ik geef mijn kind toestemming voor het gebruik van een zakmes om dit insigne te 

 halen. Ik weet dat de kinderen zonder dit insigne geen zakmes mogen dragen. 

 Totdat mijn kind het insigne heeft gehaald, zal ik het zakmes daarom persoonlijk 

 aan de leiding geven en weer ophalen. 

 
 Ik geef mijn kind toestemming om zelfstandig een door de leiding akkoord 

 bevonden zakmes mee te nemen naar Scouting zodra het insigne behaald is en 

 ken de voorwaarden die de leiding  daaraan stelt (zie 'welpen insigne Zakmes').  

 

* Ik weet dat de leiding het zakmes zonder waarschuwing kan innemen als deze 

 van mening is dat daarvoor aanleiding is. 

 

 Ik ben mij ervan bewust dat er alleen tijdens de opkomst door de leiding kan 

 worden toegezien op het gebruik van het zakmes.  

 
* Als de omstandigheden van mijn kind veranderen, waardoor ik niet meer achter 

 deze verklaring sta, licht ik de leiding onmiddellijk in.  

 
Graag alle vakjes aankruisen die van toepassing zijn!  

 

Alle vakjes met een * zijn nodig om aan het insigne te kunnen beginnen. 
 

Met de 2 andere vakjes wordt toestemming verleend voor het zelfstandig 
dragen van een zakmes ná het behalen van het insigne.  

 

 

Ondertekening 

 

datum & plaats  _________________________________________________  

 

naam ouder/verzorger _________________________________________________  

 

handtekening   _________________________________________________ 

 

Lever dit formulier op papier in bij de leiding. 
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