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Oosterhof-Niej Begin 

 

Leid(st)er: Dit formulier aan het groene formulier nieten 

 

Ouders/verzorgers: wilt u deze informatie bewaren 

 

 

INFORMATIE VOOR OUDERS/VERZORGERS 
 

De speleenheid, waar uw zoon/dochter wordt geplaatst, wordt geleid door: 

 

 Naam Telefoon E-mail 

Teamleid(st)er …………………………….……….. ……………………………….. …………………………………...................... 

Leid(st)er …………………………………….. ……………………………….. ……………………………………………….. 

Leid(st)er …………………………………….. ……………………………….. ……………………………………………….. 

Leid(st)er …………………………………….. ……………………………….. ……………………………………………….. 

Leid(st)er …………………………………….. ……………………………….. ……………………………………………….. 

Leid(st)er …………………………………….. ……………………………….. ………………………………………………. 

 

Groepsbestuur:   groepsvoorzitter@scouting-rijssen.nl. 

  

 Algemene voorwaarden 

 Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen kan uw zoon/dochter voorlopig op een wachtlijst worden geplaatst. 

 Aanmelding houdt in dat de contributie wordt betaald, een uniform wordt aangeschaft en gedragen, een regelmatige deelname aan de 

opkomst wordt gestimuleerd, bij afwezigheid de teamleider wordt geïnformeerd, ouderavonden worden bezocht, medewerking wordt 

verleend bij schoonmaak, collecte, onderhoud, vervoer e.d. 

 Opzeggen kan elk moment schriftelijk via de teamleider door het invullen van het rode afmeldformulier. Eenmaal geïncasseerde 

contributie wordt niet meer teruggestort. 

 Alle leden zijn beperkt aanvullend verzekerd tijdens opkomsten, onderweg van en naar huis en tijdens kampen. 

 Het groepsbestuur van de vereniging Oosterhof-Niej Begin is gemachtigd éénzijdig het lidmaatschap te beëindigen. 

 U gaat akkoord met de rechten en plichten in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland zie website: download, contributie. 

 Alle leden van Stichting Scoutinggroep Oosterhof-Niej Begin worden landelijk geregistreerd door Scouting Nederland in Leusden;  

 

Voorwaarden met betrekking tot de contributie 

 De materiële voorzieningen en de financiën zijn ondergebracht in de Vereniging Scouting Oosterhof-Niej Begin. 

 De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.  Andere wijzigingen worden vooraf schriftelijk meegedeeld aan de 

ouders/verzorgers. 

 Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 

 Als de betaling niet tijdig wordt voldaan, wordt u een herinneringsnota gestuurd en wordt de contributie verhoogd met  

€ 5,= administratiekosten. 

 Als u de Vereniging Scouting Oosterhof-Niej Begin heeft gemachtigd tot automatische incasso,  en u bent het niet eens met de  

automatische afschrijving, dan heeft u maximaal 56 kalenderdagen (8 weken) de tijd om deze weer ongedaan te maken.  

Een bericht aan uw bank is voldoende om het bedrag terug te ontvangen. 

 

De contributie kunt u vinden op onze website: www.scouting-rijssen.nl onder: aanmelden nieuwe leden, downloads, contributie. 

Of u gaat rechtstreeks naar: download, contributie. 

 

 

 

mailto:groepsvoorzitter@scouting-rijssen.nl
http://www.scouting-rijssen.nl/


 

april  ’17 

 

 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

Deze polis dekt de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood 

tot gevolg hebbend, alsmede de schade ten gevolge van beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, met inbegrip van de daaruit 

voortvloeiende vervolgschade. 

 

Wie is verzekerd 

 Leden van Scouting Nederland. Tijdens een kamp zijn ook de aangemelde niet-leden verzekerd. 

 

Wat niet onder de dekking valt 

 Schade die opzettelijk is veroorzaakt. 

 Schade aan eigendommen. 

 

Hoe te handelen 

 Schade melden bij de penningmeester. 

 Primair dient de schade welke is veroorzaakt door leden eerst verhaald te worden bij de eigen verzekering. 

 

Aansprakelijkheid kinderen 

 volgens de wet zijn ouders en voogden altijd aansprakelijk voor de gedragingen van hun kinderen, als die jonger zijn dan 14 jaar.  

Bij 14 en 15 jarigen zijn zowel de ouders als kinderen aansprakelijk, kinderen vanaf 16 jaar zijn zelf aansprakelijk. 

  

ONGEVALLEN-VERZEKERING 

Een ongeval is een plotseling, van buitenaf, onafhankelijk van de wil van verzekerde rechtstreeks op het lichaam inwerkend geweld, 

waardoor in een ogenblik letsel ontstaat, al dan niet de dood tot gevolg hebbend. 

  

Wie is verzekerd 

 Juniorleden, tijdens de opkomsten, plaatselijk, gewestelijk of landelijk. 

 Kaderleden, tijdens de opkomsten, plaatselijk, gewestelijk of landelijk. 

 Hulpkrachten tijdens de activiteiten. 

 Bestuursleden tijdens de activiteiten. 

 

Wat niet onder de dekking valt o.a.  

 Schade voortkomend door alcoholmisbruik of geestverruimende middelen. 

 Schade door deelname aan misdrijven of sport anders dan onbetaald amateur. 

 Schade bij gebruik van motorrijwiel of scooter. 

 

Hoe te handelen 

 Penningmeester op de hoogte brengen en samen met hem het schadeformulier invullen. 

 

REIS- EN KAMPVERZEKERING 

Wie is verzekerd 

 de deelnemers aan door scoutinggroepen georganiseerde kampen, die tijdig bij het Landelijk Bureau zijn opgegeven. 

 

Wat valt niet onder de dekking 

 Schade die bij normale voorzichtigheid niet was voorgekomen. 

 Schade door eigen gebrek, bederf en slijtage. 

 Schade aan vouwcaravans, aanhangwagens en andere voer- en vaartuigen. 

Een eigen risico is er niet. Het schadebedrag dient wel hoger te zijn dan € 23,- 

 

Hoe te handelen 

 penningmeester op de hoogte brengen en samen met hem het schadeformulier invullen. 

 in geval van overlijden, ernstige ziekte of ongeval kun je ook altijd bellen met SOS Internationaal (020 - 6515151) 


