Lidmaatschap Scouting Don Bosco Mook
Voorafgaand aan het lidmaatschap zijn aspirant leden vanaf de leeftijd van 5 jaar, van harte welkom om
drie keer deel te nemen aan een speltakbijeenkomst.
Het lidmaatschap start met het inleveren van het volledig ingevuld formulier "inschrijfformulier Don
Bosco" (link) bij de speltakleiding of als PDF versturen naar ledenadministratie

Als lid van Scouting Don Bosco Mook ben je ook automatisch lid bij Scouting Nederland en word je
geregistreerd in Scouts on line. Scouts Online is de online administratieve applicatie van alle
Scoutinggroepen van Scouting Nederland. Als (nieuw) lid vragen we je, je eigen gegevens bij te houden.
Bijvoorbeeld bij verhuizing, een nieuw telefoonnummer of e-mailadres.
Je kunt je eigen gegevens ook 24 uur per dag inzien en je inschrijven voor uitdagende activiteiten en
inspirerende trainingen. Vergeet niet je persoonlijke Scoutcard te downloaden!
Ben je een nieuw lid van Scouting of heb je nog geen account? Registreer dan een account via de link onder
de login-knop.
Op het moment dat je lid wordt van een groep, een regio of de landelijke organisatie, is het de bedoeling
dat je kennis neemt van het huishoudelijk reglement Scouting Nederland
Het scoutingseizoen loopt van 1 september tot 31 augustus.
Tijdens opening van het seizoen vindt bij het bereiken van de leeftijdsgrens van de speltak, het
overvliegen naar een andere speltak plaats.
De contributie bestaat uit de volgende componenten (seizoen 2017-2018):
Contributie per maand:
Uniformhuur per maand (scoutfit blouse, polo, das en dasriempje):
Inschrijfgeld nieuwe leden per maand: (vanaf 1 september tot maand van inschrijving)
Weekendgeld bevers:
Kampgeld kabouters, welpen, gidsen, verkenners (bij deelname):
Kampgeld sherpa’s, rowans, pivo’s (bij deelname):

€
€
€
€
€
€

8,00
0,60
1,00
14,50
75,-75,--

De contributie wordt bij voorkeur geïnd via automatische incasso. Hiervoor dient een SEPA-machtigings
formulier (link) worden ingevuld waarop aangegeven kan worden of de contributie maandelijks of
jaarlijks geïnd mag worden. Ook dit formulier kan via de speltakleiding worden ingeleverd of als PDF naar
de penningmeester worden gestuurd.
Bij betaling via automatische incasso ontvangt u een korting van € 0,25 per maand op de contributie.

Het weekendgeld en het kampgeld worden in de maand mei apart geïnd. Omdat er ruim van te voren met
de organisatie van het zomerkamp wordt begonnen vragen wij om vóór 1 mei het formulier "opgave
deelname zomerkamp"(link) bij de speltakleiding of ledenadministratie in te leveren anders vervalt het
recht op teruggaaf kampgeld.
Om de contributie voor iedereen betaalbaar te laten zijn, willen wij u er op wijzen dat bij de Gemeente
Mook en Middelaar een tegemoetkoming in de kosten van het lidmaatschap kan worden aangevraagd (
Artikel 25 Reductieregeling van Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Mook en
Middelaar 2017 )

Beëindiging van het lidmaatschap is pas definitief na ontvangst van het volledig ingevulde formulier:
"Uitschrijfformulier Don Bosco" (link) en na het inleveren van de scoutfit blouse, polo, das en dasriempje.

