INSCHRIJFFORMULIER
Ik wil graag lid worden van de speltak _________________ van Scouting Olave St. Clair
te Berkel en Rodenrijs.
Naam: _________________________________________________________________________
Adres: __________________________________________________________________________
Postcode + plaats: ________________________________________________________________
Geboortedatum: ____ - ____ - ________________

Geslacht: Jongen / Meisje (doorhalen w.n.v.t. is)

Telefoonnummer: ( ____ ) ___________________
Mobiel nummer: ( ____ ) _____________________
E-mail adres: ____________________________________________________________________
Datum ingang lidmaatschap: ____ - ____ - 20____

MACHTIGING CONTRIBUTIE
De ondergetekende verleent hierbij de machtiging aan Scouting Olave St. Clair te Berkel en Rodenrijs tot
wederopzegging om de halfjaarlijkse contributie van zijn of haar bankrekening af te schrijven.
Naam rekeninghouder:

______________________________

Woonplaats rekening houder:

______________________________

IBAN rekening:

_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _

(Voorbeeld IBAN:

N L 4 5 R A B O 0

1 0 6 7 0 5 9 3 8

)

Voor akkoord (ouder/verzorg(st)er),
Naam: __________________________________________________________________________
Ik verklaar de voorwaarden (z.o.z.) gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

Datum: ____ - ____ - 20____

Handtekening: ______________________________

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers, hierdoor kunnen wij de contributie en het kampgeld zo laag
mogelijk houden. Kunt u ons misschien helpen?
❑

Ja, Scouting Olave St. Clair mag mij altijd vrijblijvend benaderen.
Als u interesse of ervaring op een bepaald gebied heeft, kunt u dat hier aangeven: ______________

❑

Nee, liever niet.

VOORWAARDEN
Voorwaarden verbonden met lidmaatschap van Scouting Olave St. Clair te Berkel en Rodenrijs
Inschrijving
Ieder die lid wil worden van Scouting Olave St. Clair dient een volledig ingevuld en (door ouder(s)/verzorg(st)er)
ondertekend inschrijfformulier in te leveren bij de ledenadministratie.
Ieder nieuw lid mag eerst drie opeenvolgende groepsbijeenkomsten meedoen met de speltak voordat hij/zij
officieel lid wordt en contributie moet gaan betalen.
Scoutingjaar
Het Scoutingjaar is gelijk aan het kalenderjaar (1 januari tot 31 december).
Contributie
Voor 2022 bedraagt de contributie per jaar voor de speltak:

Bevers
Welpen
Kabouters
Esta's
Verkenners
Gidsen
Rowans
Sherpa's

Contributie
€127,50
€127,50
€127,50
€127,50
€127,50
€127,50
€127,50
€127,50

Leeftijdsgroep
 van 5 t/m 7 jaar
 van 7 t/m 10 jaar
 van 7 t/m 10 jaar
 van 7 t/m 10 jaar
 van 11 t/m 15 jaar
 van 11 t/m 15 jaar
 van 16 t/m 18 jaar
 van 16 t/m 18 jaar

Opkomst
za. 10.00 - 11.30 uur
vr. 18.30 - 20.30 uur
za. 12.00 - 14.00 uur
za. 14.30 - 16.30 uur
wo. 19.00 - 21.00 uur
do. 19.00 - 21.00 uur
vr. 20.00 - 22.00 uur
ma. 20.00 - 22.00 uur

Deze bedragen kunnen wij - indien door ons nodig geacht - wijzigen. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld
via ons clubblad 'Scoupra'.
De contributie-inning vindt in de eerste drie maanden van een nieuw kalenderjaar plaats. Bij overgang naar een
andere speltak wordt automatisch het hierbij behorende contributiebedrag berekend. Bij aanvang van het
lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar, wordt een evenredig deel van de contributie berekend.
Ledenadministratie
De inschrijf- en of mutatieformulier moeten doorgegeven worden aan de ledenadministratie. Dit kan door het
formulier af te geven bij de leiding van de speltak of door dit te sturen naar het e-mailadres van de
ledenadministratie:
ledenadministratie@scoutingberkel.com
De inschrijvings- en mutatieformulieren kunnen gedownload worden op de website:
http://www.scoutingberkel.com/informatie/
Beëindiging lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren door een ingevuld mutatieformulier in te leveren bij de
ledenadministratie. Het lidmaatschap dient tenminste vier weken voor aanvang van een nieuw kalenderjaar
opgezegd te worden, dus vier weken voor 1 januari c.q. Indien het lidmaatschap wordt beëindingd voor 1 juli,
geven wij u het recht de helft van de jaarlijkse contributie terug te vragen.

