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Informatie lidmaatschap en contributiebetaling
Middels deze brief willen we u informeren over de gang van zaken m.b.t. het lidmaatschap 
en de contributiebetaling. We verzoeken u dit goed door te lezen, vooral bij aanvang 
van het lidmaatschap. Maar ook als uw kind van de bevers naar de welpen of van de 
welpen naar de scouts of van de scouts naar de explorers overgaat. Dan wijzigt namelijk 
het contributiebedrag. Hieronder de regels die we hanteren m.b.t. lidmaatschap en 
contributiebetaling.

Aanmeldformulier
Wij verzoeken u het aanmeldformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren 
bij de leiding van de speltak. Via de leiding komt het dan bij de ledenadministratie. 
Het aanmeldformulier kunt u op https://scouting-weredi.nl/algemeen/downloads 
downloaden.

Ingang lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in per 1e  van de maand volgend op de proefmaand. In deze 
proefmaand heeft uw kind de gelegenheid gehad de sfeer binnen Scouting Were-Di te 
proeven.

De contributiebedragen
De bedragen zijn per 1-1-2021 als volgt vastgesteld:
 O Bevers  € 13,00 waarvan € 3,75 kampgeld 
 O Welpen  € 18,00 waarvan € 7,75 kampgeld
 O Scouts  € 18,00 waarvan € 7,75 kampgeld
 O Explorers  € 19,50 waarvan € 8,50 kampgeld

Bij overvliegen naar een volgende speltak gaat evt. de nieuwe contributie in per 
1 september.

Het scoutingjaar
Het Scoutingjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. De opbouw van kampgeld 
loopt van 1 juli t/m 30 juni. Leden die in de loop van het Scoutingjaar contributie 
zijn gaan betalen, moeten over het gedeelte van de kampgeldopbouw, waarvoor geen 
contributie is betaald, wel kampgeld (zomerkamp) betalen. 
                  z.o.z.



De eerste contributiebetaling
De eerste betaling bestaat uit:
- De contributie voor de betreffende maand/kwartaal
- Eventueel het kampgelddeel over de maanden van het    
   Scoutingjaar waarin men nog geen lid was.

 ___ maanden (1 juli t/m begin lidmaatschap) x € ___,___ = €___,___

Bankrekening Scouting Were-di.
De contributiebetaling dient te geschieden via overschrijving naar:

Rabobank rekeningnr:  NL64 RABO 0153 6044 17
t.n.v.:    Scouting Were-Di
te:     Veldhoven   
onder vermelding van:  Naam lid, speltak, betreffende maand/kwartaal

Een goede tip: maak er een automatische overschrijving van.

Afmelding zomerkamp
Indien leden niet in staat zijn aan het zomerkamp deel te nemen, wordt het kampgeld 
terugbetaald, mits dit vóór 1 mei schriftelijk is gemeld bij de ledenadministratie van 
Scouting Were-Di (zie e-mailadres onderaan deze brief). De eventuele terugbetaling 
vindt plaats indien aan eerdere betalingsverplichtingen is voldaan.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging dient te worden gemeld bij de leiding van de speltak en schriftelijk bij de 
ledenadministratie (zie e-mailadres onderaan deze brief). Behoudens het gestelde onder 
het punt: ‘Afmelding zomerkamp’ vindt bij opzegging geen restitutie van contributie 
plaats. De contributieverplichting voor de maand waarin wordt opgezegd, moet nog 
worden voldaan.

Nog vragen?
Indien deze regeling nog vragen bij u oproept, kunt u hiermee altijd terecht bij de 
ledenadministratie.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens Scouting Were-Di,

Ledenadministratie 040-2549121 ledenadministratie@scouting-weredi.nl


