Johan van der Veeckengroep
’s-Gravenweg 101 - 2902 LE Capelle a/d IJssel
010-4505911
homepage: http://www.johanvdveecken.nl

Speltak:

Datum eerste opkomst:

(in te vullen door leiding van Johan van der Veecken)

Formulier voor lidmaatschap van scoutinggroep Johan van der Veecken
Achternaam
Voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Geboortedatum
E-mail ouders/verzorgers

Mobiel vader
Mobiel moeder

Verzekeringen
Reis / Bagage verzekering

naam

nummer

Ziektekostenverzekering.

naam

nummer

Contactpersoon in geval van nood (anders dan ouders/verzorgers)
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon (en mobiel)
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Vraagt de gezondheid (geestelijk en/of lichamelijk) van uw
zoon/dochter speciale zorg?
Zo ja, welke?

ja

nee

Lijdt uw zoon/dochter aan: astma, epilepsie, allergie, e.a.?
Zo ja welke?

ja

nee

Zijn er medicijnen die uw zoon/dochter beslist niet mag gebruiken?
Zo ja, welke?

ja

nee

Kan en mag uw zoon/dochter zwemmen?
Diploma’s

ja

nee

Eventueel dieet?

Ik verklaar hierbij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum:

Handtekening ouder verzorger
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Lidmaatschap:
Na de introductieperiode van 4 weken volgt een installatie (officiële feestelijke inwijding) waarmee uw kind
lid wordt van scoutinggroep Johan van der Veecken. Hiermee wordt uw kind ook automatisch lid van
Scouting Nederland.
Uniform:
Na de installatie moet een nieuw lid een uniform en de daarbij behorende insignes dragen die horen bij de
speltak waarvan hij/zij lid wordt. Deze kleding moet zelf worden aangeschaft. De leiding kan hier nadere
informatie over verstrekken. Afhankelijk van de leeftijd wordt een lid ingedeeld bij een speltak. Bij het
passeren van een leeftijdsgrens gaat een lid automatisch door naar een ander speltak (“overvliegen”). Het
lid moet zelf het bijbehorende uniform van de nieuwe speltak aanschaffen.Van de scoutinggroep ontvangt
het lid een installatiepakket. De kosten voor het installatiepakket worden verrekend met de eerste
contributie.
Contributie:
De contributie bedraagt 144 euro per jaar. Deze contributie dient op 1 september betaald te worden op
giro 52 11 760 t.n.v. Stichting Johan van der Veeckengroep te Capelle a/d IJssel. o.v.v. naam kind en
speltak. Als een lid gedurende een lopend scoutingseizoen instroomt zijn uitsluitend de kosten over het
resterende deel van het scoutingjaar verschuldigd en de kosten voor de installatie (12,50 euro)..
Voorbeeld: installatie datum = 15 januari. Resterende maanden tot 1 september = 7 maanden a 12 euro =
84 euro; totaal 84 + installatiekosten a 12,50 = 96,50 euro.
Een scoutingseizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus. De ouders/verzorgers dienen zelf zorg te
dragen voor een tijdige betaling van de contributie.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de groepsraad vastgesteld. Een deel van deze
contributie wordt afgedragen aan Scouting Nederland.
Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde contributie behoudt het bestuur zich het recht voor het
lidmaatschap te beëindigen.
Opzeggen:
Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk of per e-mail met opgave van redenen geschieden bij
de ledenadministratie van Scoutinggroep Johan van der Veecken, tav. het Secretariaat,’s Gravenweg
101, 2902 LE Capelle a/d IJssel, email: secretaris@johanvdveecken.nl. Tevens moet de opzegging
bekend worden gemaakt bij de desbetreffende speltak. Opzeggingen dienen te gebeuren voor de start
van het nieuwe seizoen. Betaalde contributie wordt niet terugbetaald.
Ontbindende voorwaarden:
Het bestuur behoudt zich ten alle tijden het recht voor een inschrijving te weigeren of het lidmaatschap te
beëindigen zonder opgave van redenen. Het groepsbestuur heeft het recht een juniorlid voor een periode
van maximaal zes weken te schorsen, op voordracht van het stafteam van de betreffende speleenheid,
als een juniorlid zich, na herhaalde waarschuwing, niet gedraagt conform de afspraken in de groep.
Het besluit tot schorsing moet binnen zeven dagen door het groepsbestuur schriftelijk worden bevestigd
aan de wettelijke vertegenwoordigers van het juniorlid met de vermelding dat binnen één maand bezwaar
gemaakt kan worden bij de groepsraad.
Ouders/verzorgers geven Scoutinggroep Johan van der Veecken toestemming om beeldmateriaal van het
kind te mogen gebruiken voor PR doeleinden bijv. op de website of een folder.
Aldus vastgesteld door de Groepsraad dd. 28 maart 2012
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