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ALGEMENE VOORWAARDEN 

Lidmaatschap 
1. Alle jeugd- en kaderleden van Scouting Brigitta dienen als lid te zijn ingeschreven bij de groep en bij 

Scouting Nederland. 
2. Inschrijving vindt plaats door invulling van het inschrijfformulier door het desbetreffende lid en/of zijn of haar 

wettelijke vertegenwoordiger. Hierna wordt dit formulier via de teamleider van de speltak ingeleverd bij de 
persoon die belast is met de ledenregistratie. 

3. Het lidmaatschap kan maandelijks ingaan op de eerste dag van de maand en loopt de eerste keer tot de 
laatste dag van het lopende halfjaar. Vervolgens wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend voor zes 
maanden verlengd. 

4. Het lidmaatschap wordt beëindigd door inlevering van het opzegformulier bij de teamleider. Deze zorgt voor 
het informeren van de persoon die belast is met de ledenregistratie. 

5. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van het halfjaar waarin de opzegging is binnengekomen bij de 
teamleider of groepsbegeleider, met uitzondering van: 
 Opzegging aan het eind van het seizoen waarbij nog wordt deelgenomen aan het zomerkamp. In dit 

geval eindigt het lidmaatschap, mits opgezegd voor 1 juli, op de laatste dag van het zomerkamp. 
 Bij verhuizing van het lid op de dag van verhuizing, mits minimaal twee weken van tevoren opgezegd. 
 Bij overlijden, ernstige ziekte e.d. per direct. 
 In andere gevallen ter beslissing van het bestuur. 

6. Tevens kan het lidmaatschap beëindigd worden bij royement. Hiervoor is een beslissing van het 
groepsbestuur nodig, dat binnen drie weken wordt bekrachtigd door de groepsraad. Van dit besluit wordt het 
lid en, bij minderjarigheid, zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, schriftelijk in kennis gesteld. 

7. In ons privacybeleid verklaren wij het gebruik van persoonsgegevens 
8. Scouting Brigitta is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen. 
9. Schade toegebracht aan de inventaris, of het clubgebouw, of ander materiaal door leden is verhaalbaar op 

grond van wettelijke aansprakelijkheid. 
10. Er worden door de groep acties georganiseerd om de contributie zo laag mogelijk te houden. Van de leden 

wordt verwacht een bijdrage te leveren om deze acties tot een succes te maken. 
11. Foto’s van activiteiten waar leden op staan, kunnen gebruikt worden voor pr-doeleinden. 
12. Indien de teamleider het nodig acht om medische hulp in te schakelen, kan Scouting Brigitta hier niet 

financieel verantwoordelijk voor worden gehouden. 
 
Contributiebetaling 
12. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in maart vastgesteld door het stichtingsbestuur en jaarlijks in 

twee gelijke termijnen geïnd. 
13. Jaarlijks in mei stelt de groepsraad vast welke additionele kosten gemaakt gaan worden voor speciale 

opkomsten, zoals hele weekenden. Deze extra kosten betreffen vergoedingen voor maaltijden, 
entreegelden, overnachtingen en dergelijke, en maken deel uit van de contributie.  

14. Additionele kosten voor deelname aan het jaarlijkse zomerkamp worden in twee delen geïnd. De aanbetaling 
geschiedt bij het inschrijven voor het zomerkamp en het restant van het kampgeld dient uiterlijk vier weken 
voor de start van het zomerkamp op het bankrekeningnummer van de speltak te zijn voldaan. 

15. Over zomerkampen, weekenden en speciale opkomsten wordt u altijd vooraf geïnformeerd.  
16. Leden en hun wettelijke vertegenwoordigers krijgen elk jaar voor 1 juli bericht van de hoogte van de 

contributie voor het volgende seizoen en de additionele kosten zoals genoemd in artikel 13. 
17. De contributie dient door de leden of hun wettelijk vertegenwoordiger per halfjaar bij vooruitbetaling voldaan 

te worden door automatische incasso (of overschrijving dan wel acceptgiro). 
18. Voor jeugdleden die tevens als leider(ster) optreden geldt een korting op de contributie. Deze korting 

bedraagt, voor iemand die volledig meedraait in het leidingteam, de helft van het contributiebedrag. 
19. In uitzonderingsgevallen kan voor leden een aangepaste contributie- en/of betalingsregeling vastgesteld 

worden. Hierover beslist het bestuur in overleg met de leiding van de desbetreffende speltak. 
20. Bij grove contributieachterstand kan tot sanctiemaatregelen als schorsing of royement van het 

desbetreffende lid worden overgegaan. Hierover beslist, op voorstel van de penningmeester, het bestuur in 
overleg met de leiding van de desbetreffende speltak. 

21. Bij inschrijving in de loop van de contributieperiode van een halfjaar, bedraagt de contributie een recht 
evenredig deel dus 5/6, 4/6, 3/6, 2/6 of 1/6, naar boven afgerond in hele euro's. 

22. Bij uitschrijving in de loop van de contributieperiode vindt geen restitutie plaats, tenzij wordt voldaan aan een 
van de bijzondere redenen genoemd onder punt 5 en dit ter beoordeling aan het bestuur. 

23. Met het ondertekenen van dit formulier onderschrijft u tevens de Omgangsregels van Scouting Brigitta 
(vastgesteld door de groepsraad op 20 januari 2015) en de Richtlijnen en omgangsregels gebruik sociale 
media van Scouting Brigitta (vastgesteld door de groepsraad op 28 juni 2015), welke ter inzage zijn op het 
clubhuis. 


