Regels over het lidmaatschap en de contributie
Aanmelden:
• Lid worden van scouting Oosterhof-Niej Begin kan door uw zoon/dochter aan te melden bij de
groepsvoorzitter via http://www.scouting-rijssen.nl/contact/aanmelden-nieuwe-leden.
• Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen kan uw zoon/dochter voorlopig op een wachtlijst
worden geplaatst.
• Op het moment dat uw zoon/dochter aan de beurt is, mag hij/zij de eerste 3 weken vrijblijvend en
kosteloos meedoen, hierna kan het kind of de leiding bekijken of hij/zij lid kan en/of wil worden.
• 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.
• Alle leden zijn beperkt aanvullend verzekerd tijdens opkomsten, onderweg van en naar huis en
tijdens kampen.
• Alle leden van Stichting Scoutinggroep Oosterhof-Niej Begin worden landelijk geregistreerd door
Scouting Nederland in Leusden.

Contributie:
•
•
•
•
•
•

De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Andere wijzigingen
worden vooraf schriftelijk meegedeeld aan de ouders/verzorgers.
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
De contributie wordt, verdeeld over twee betalingen per jaar, uitsluitend automatisch
geïncasseerd.
De contributie voor automatische incasso voor 2022 is: € 110,00.
Als de betaling niet tijdig wordt voldaan, wordt u een herinneringsnota gestuurd, welke verhoogd
is met € 5,= administratiekosten.
Wanneer na een tweede aanmaning de betaling niet tijdig wordt voldaan kan dit door het bestuur
worden opgevat als "beëindiging van het lidmaatschap". Het lid wordt afgemeld bij Scouting
Nederland en is dan niet meer beperkt aanvullend verzekerd en heeft dan geen recht meer om
gebruik te maken van de faciliteiten van Scouting Oosterhof-Niej Begin.

Afmelden:
•
•

Afmelden kan elk moment schriftelijk via de teamleider door het invullen van het afmeldformulier.
Dit kan door het opvragen van een papieren versie van het afmeldformulier bij de teamleider van
de groep.
• De beëindiging van het geheel ingevulde, getekende en retour ontvangen afmeldformulier door de
teamleider gaat in op 1 januari of 1 juli.
• Eenmaal geïncasseerde contributie wordt niet meer teruggestort.
• Het groepsbestuur van de vereniging Oosterhof-Niej Begin is gemachtigd éénzijdig, met opgave
van reden, het lidmaatschap te beëindigen.

