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Informatie en inschrijving nieuwe leden
Dit document bevat de volgende onderdelen:
o
o
o
o

Welkom
Inschrijfformulier
Contributie en andere kosten
Goed om te weten

Welkom
Om te beginnen: fijn dat je lid wilt worden van De Ontdekkers. We hopen dat je het
ontzettend naar je zin zult gaan hebben! Als lid van Scouting De Ontdekkers zijn er enkele
zaken die je moet weten. Deze staan in dit document.
Proefdraaien
Voordat je echt lid kunt worden moet een aantal dingen geregeld worden. Je moet natuurlijk
ingeschreven worden bij de vereniging. Dat kan door het inschrijfformulier in te vullen of in te
laten vullen door een ouder/verzorger. Je kunt dan 2 keer meedraaien voordat je lid van
Scouting wordt.
Als je lid wordt ondertekenen je ouders/verzorgers of jij zelf het inschrijfformulier en wordt je
lid van de vereniging.
Contributie
Onze vereniging kent een contributie, de eerste 2 keer zijn gratis. De contributie is 15 euro
per maand. Deze maak je iedere maand, ieder kwartaal of ieder jaar van tevoren over.
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Inschrijfformulier
Dit inschrijfformulier graag volledig ingevuld afgeven aan de leider/leidster van de speltak
waar uw kind lid van wordt. De gegevens worden overgenomen in de administratie van
Scouting Nederland.
Voornaam lid:_________________________________________________
Achternaam lid:________________________________________________
Straat:_______________________________________________________
Postcode en Woonplaats:________________________________________
Telefoonnummer:______________________________________________
Geboortedatum en -plaats:_______________________________________
Junior of plusscouts:____________________________________________
Lid per (de datum van 3e keer meedraaien): ____-____- 20____
Eerder lid geweest van Scouting?

O ja

O nee

Zo ja, welk lidnummer:__________________________________________
E-mail adres nieuw lid:__________________________________________
Naam vader/verzorger 1:________________________________________
E-mailadres vader/verzorger 1:___________________________________
Telefoon en/of mobiel vader/verzorger 1:_____________/______________
Naam moeder/verzorger 2:______________________________________
Telefoon en/of mobiel moeder/verzorger 2:___________/_______________
E-mailadres moeder/verzorger 2:__________________________________
Bijzonderheden lid:_____________________________________________
O Ik ga akkoord met de betaling van de contributie zoals te lezen is in dit document en heb
de informatie gelezen die genoemd wordt in het deel van dit document, genoemd ‘goed om
te weten’.
Handtekening ouder/verzorger/lid:_________________________________________
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Contributie
Wij zijn blij uw kind te verwelkomen bij de Scouting Groep De Ontdekkers te
Harlingen. Namens de penningmeester geef ik u graag wat informatie over de contributie.
Contributie betalen
De contributie bedraagt € 15,00 per maand. Wij willen dat u het contributiebedrag zelf
overmaakt. Het liefste natuurlijk automatisch. Dit moet u echter zelf regelen met uw bank.
Hoe betaalt u en wanneer: per maand, kwartaal of jaar
De bedoeling is dat u per maand betaalt. U kunt dit bedrag (15 euro per maand) iedere
eerste van de maand/periode overmaken op bankrekeningnummer NL19INGB006944587
t.n.v. Scouting Ontdekkers Harlingen (graag naam van het lid en maand/periode erbij
vermelden).
Betalen per kwartaal of per jaar is ook mogelijk. In dat geval verzoeken wij u om op de
eerste dag van de tijdsperiode de contributie voor die periode over te maken.
Overige kosten: scoutfit
Bij Scouting dragen de leden een scoutfit: de junior Ontdekkers een blauwe, de Ontdekkers
plus en de leiding een donkerrode. De scoutfit is verkrijgbaar via de scoutshop.scouting.nl.
Na de installatie van het lid komen op de scoutfit de volgende onderdelen:
 het installatieteken
 de groepsdas en de dasring
 een groepsnaambandje
 een regiobadge
De kosten hiervoor zijn voor het lid zelf of zijn ouders/verzorgers. Deze kosten zijn,
afhankelijk van de maat en prijswijzigingen, ongeveer 45 euro.
Overige kosten: zomerkampen en activiteiten
Bij scouting ondernemen we van alles. Zo gaan we ’s zomers op zomerkamp en door het
jaar heen doen we wellicht mee aan regionale activiteiten. Het zomerkamp en deze
activiteiten zijn helaas niet gratis. De kosten hiervoor zijn voor het lid zelf of zijn
ouders/verzorgers. U wordt hierover overigens altijd apart geïnformeerd.
Problemen met betalen?
Levert de betaling problemen op, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via
scoutingontdekkers@gmail.com of persoonlijk bij het bestuur.
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Goed om te weten
1. Opzeggen van het lidmaatschap. Om je uit te schrijven als lid van Scouting De
Ontdekkers moet je een exit-formulier aanvragen bij de leiding van je speltak.
Dit exit-formulier moet ingevuld en ondertekend weer worden ingeleverd. Let
op: de opzegtermijn is één maand.
2. Scouting De Ontdekkers doet elk jaar mee aan diverse acties. Alle leden doen
hier aan mee. Het geld dat we hier mee verdienen hebben we als vereniging
namelijk hard nodig om allerlei dingen mogelijk te maken.
3. Als je lid wordt van Scouting De Ontdekkers dan ben je ook gelijk lid van
Scouting Nederland. Meer over Scouting Nederland kun je vinden op de
website: www.scouting.nl
4. Kijk eens op onze website www.scoutingdeontdekkers.webs.com of like onze
facebookpagina via www.facebook.com/Scouting-De-Ontdekkers-Harlingen752225394865939/!

