Algemene Voorwaarden
Lidmaatschap & Contributie
1. Inschrijving vindt plaats door invullen van het inschrijfformulier door de ouders/verzorgers van het
desbetreffende jeugdlid. Het formulier wordt afgegeven aan de teamleider van de speltak.
2. De contributie voor de welpen bedraagt € 122,50 per kind per jaar en voor de scouts € 130,= per kind
per jaar. Dit bedrag is inclusief kosten voor zaterdagse activiteiten echter exclusief kosten voor
(weekend- en zomer)kampen, installatiepakket en het uniform. Het kan zijn dat de leiding extra
activiteiten wil organiseren, hiervoor kunnen zij dan een kleine bijdrage aan u vragen.
In het eerste kwartaal van elk jaar hebben wij hoge kosten, doordat onze landelijke en regio afdracht
dan wordt afgeschreven. Wij verzoeken u de contributie op tijd over te maken.
Wij bieden u de mogelijkheid om per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar te betalen. Het geld
dient uiterlijk de laatste dag van de betreffende maand, het kwartaal of halfjaar te zijn bijgeschreven op
IBAN- nummer NL45 INGB 0005 2015 14 ten name van Wiawaha-Beverwijk Laan van Broekpolder 321,
1967 KG Heemskerk.
3. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de groepsraad.
4. Ieder lid wordt tevens ingeschreven bij Scouting Nederland. Indien uw kind al eerder lid is geweest van
een Scoutinggroep, kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier. Dit voorkomt dat uw kind straks onder
twee nummers bij Scouting Nederland ingeschreven staat.
5. Wij verwachten dat de leden van de Scouting Wiawaha Beverwijk WA verzekerd zijn. Ieder lid van
Scouting Nederland is tevens aanvullend verzekerd bij Scouting Nederland. Dat wil zeggen dat bij schade
in eerste instantie een beroep op uw eigen WA verzekering gedaan zal worden. Indien dat niet
toereikend is, zal een beroep gedaan worden op de scouting WA verzekering.
6. Adreswijzigingen en opzegging kan per e-mail worden gemeld bij de ledenadministratie van de groep via
het email adres ledenadministratie@wiawahabeverwijk.nl. Er geldt een opzeggingstermijn van 1 maand.
De teveel betaalde contributie krijgt u teruggeboekt.
7. Tevens kan het lidmaatschap beëindigd worden bij royement. Hiervoor is een beslissing van het bestuur
nodig, dat binnen drie weken wordt bekrachtigd door de groepsraad. Van deze besluiten wordt het
desbetreffende lid en, bij minderjarigheid, zijn of haar wettig vertegenwoordiger, schriftelijk in kennis
gesteld door het bestuur.
8. Omstandigheden waarvan de leidinggevenden in de omgang met uw kind op te hoogte behoren te zijn,
moeten (het liefst schriftelijk) aan hen doorgeven worden. Denk hierbij ook aan scheiding, overlijden,
ziekte. Zodat de leiding zo goed mogelijk met uw kind kan omgaan in moeilijke tijden. Uiteraard kan
hierover ook een individueel gesprek plaats vinden indien dat gewenst wordt.

Aansprakelijkheid
1. Scouting Wiawaha Beverwijk is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.
2. Scouting Wiawaha Beverwijk is niet aansprakelijk voor zaak- en letselschade die door de leden onderling

is aangericht.
3. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het clubgebouw en ander materiaal door leden wordt

verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
4. Scouting Wiawaha Beverwijk is huurder van het scoutinggebouw. Alle aanwezigen in het gebouw dienen

zich dan ook als huurder te gedragen en zich te conformeren aan de gebruikseisen die opgesteld zijn
door de eigenaar van het pand Stichting Scouting Beverwijk (SSB).
5. Scouting Wiawaha Beverwijk heeft geen reisverzekering. Indien er deel wordt genomen aan een kamp

dient het lid hier zelf voor zorg te dragen.
6. Indien de (team)leider het nodig acht om medische hulp in te schakelen kan Scouting Wiawaha Beverwijk

hier niet financieel verantwoordelijk voor gehouden worden.
Pagina 1

Versie: februari 2018

Overige
1. Installatiekosten (€ 18,50 voor Welpen en € 30,= voor Scouts) worden bij voorkeur gelijktijdig bij
inlevering inschrijfformulier voldaan. Betaling middels een overschrijving kan ook, graag binnen 7 dagen
na inschrijving, op IBAN- nummer NL45 INGB 0005 2015 14 ten name van Wiawaha-Beverwijk.
Voor het installatiegeld ontvangt uw dochter het standaard installatiepakket bestaande uit een Wiawaha
das, insigne Scouting Nederland, insigne regio Noord Holland Midden groeps- en vendelbandje en
ronde/nest teken. De Scouts ontvangen een fluit met zelfgemaakt fluitenkoord en zakboekje.
2. Bij het scoutingthema hoort een uniform. Bij inschrijving dient u deze aan te schaffen voor eigen
rekening en zich aan de uniformvoorschriften van het betreffende speltak te houden. Het uniform
bestaat uit een blouse (ca. 35,--), deze kunt u bestellen via www.scoutshop.nl. De scout baret (ca. 15,--),
welpenpet ( ca. € 4,--), de trui (ca. 17,--) en het T-shirt ( ca 6,--) zijn te bestellen via de teamleider. Buiten
dit verplichte uniform draagt uw dochter een donker blauwe spijkerbroek.
De das en insignes etc. maken deel uit van het installatiepakket (zie onderdeel Lidmaatschap en
contributie).
3. Als uw dochter, om welke reden dan ook, eens een middag niet kan komen, dan willen wij u vragen de
leiding hierover vooraf aan de opkomst telefonisch, whats-app (alleen gericht aan de speltakleiding), per
sms of email te informeren.
4. Voorafgaand aan de opkomst ontvangt u een bericht (email, sms of whats-app) met informatie over de
eerst volgende opkomst.
5. Tijdens opkomsten worden geregeld foto’s gemaakt. Deze kunnen worden geplaatst op sociale media
door de leiding en/of leden van het bestuur. Verdere verspreiding zonder toestemming vooraf van het
bestuur is niet toegestaan. Plaatsing van de foto’s en geplaatste teksten mag het belang van de kinderen,
Scouting en andere betrokkenen niet schaden. Indien u bezwaar heeft tegen de verspreiding van
beeldmateriaal, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de leiding.
6. Roken en het nuttigen van alcohol en drugs zijn uiteraard niet toegestaan tijdens de opkomst.
7. Er worden door de groep acties georganiseerd om de contributie zo laag mogelijk te kunnen houden. Er
wordt van u verwacht dat u en/of uw kind aan deze actie(s) een bijdrage levert om deze actie(s) tot een
succes te maken.
8. Met de in het formulier opgegeven informatie en gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. De gegevens
worden vastgelegd in het registratiesysteem Scouting OnLine (SOL).
9. In geval van pesten tijdens opkomsten of via sociale media (betrekking hebbend op de opkomsten)
worden gemeld bij de speltakleiding. Deze gevallen en andere incidenten worden afgehandeld
overeenkomstig het Protocol grensoverschrijdend gedrag van Scouting Wiawaha Beverwijk. Voor de
inhoud van het protocol grensoverschrijdend gedrag verwijzen wij u naar de website.
10. Om kosten te beperken worden er door de Scouting Wiawaha Beverwijk klusdagen en andere
(sponsor)activiteiten georganiseerd. Er wordt van u verwacht dat u een keer per jaar een bijdrage levert
aan deze dagen. De klusdagen komen erop neer, dat in het voor- en najaar een groep van ouders, in
samenwerking met de leiding of de Stichting één dag werkzaamheden verricht in- en/of rond het
clubhuis. De leden van de Scouting Wiawaha Beverwijk kunnen zelf ook meehelpen. U wordt per mail of
whats-app uitgenodigd om deel te nemen aan een klussendag.
11. Vanaf 25 Mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Scouting
Wiawaha Beverwijk is daardoor verplicht voor ieder (zomer-)kamp en andere activiteiten u te benaderen
aangaande medische gegevens, allergieën en anderen. Deze gegevens worden direct na de activiteit
vernietigd in lijn met de AVG, wat betekent dat wij u voor iedere activiteit vragen om de gegevens in te
vullen.
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