Scouting Die Kantanky’s
Verkennerspad 6
2807 AA Gouda
www.diekantankys.nl

Lidmaatschap Scouting Die Kantanky’s
Deze memo bevat nadere informatie over het lidmaatschap van van Scouting Die Kantanky’s.


Een gegadigde voor een lidmaatschap kan tot 3 keer meelopen met een opkomst, daarna moet de
desbetreffende persoon ingeschreven worden en wordt hij/zij geïnstalleerd bij een speltak. Meelopen
met opkomsten kan na overleg met de desbetreffende leiding. Deze kunt u benaderen via het
contactformulier op de website.



Het lidmaatschap van Scouting Die Kantanky’s betekent dat u ook lid bent van Scouting Nederland. U
krijgt een Scoutcard en kunt u aanmelden voor Scouts Online / Ledensite. Meer informatie over Scouting
Nederland kunt u vinden op: www.scouting.nl.



Scouting Die Kantanky’s heeft een eigen site: www.diekantankys.nl . Hierop staat algemene informatie,
maar ook vanuit de speltakken worden hier nieuwtjes, foto’s e.d. opgezet.



Voor het lidmaatschap van Scouting Die Kantanky’s gelden de volgende bijdragen:



1.

Bij de eerste inschrijving vragen wij 25 euro inschrijfgeld, hiervan wordt de inschrijving, een das en
insignes bekostigd.

2.

Voor 2017 is de contributie vastgesteld op 113 euro per jaar. Bij gebruik van automatische incasso
krijgt u 5 euro korting. Tweemaal per jaar (rond februari en augustus) wordt het lidmaatschap
afgeschreven middels automatische incasso of ontvangt u een factuur om de contributie vooruit te
voldoen. Iedereen die gedurende een lopende contributieperiode lid wordt, betaalt de contributie
naar rato van de halfjaarlijkse termijn.

3.

Naast de contributie wordt soms een extra bijdrage gevraagd voor het uniform, kampen of speciale
opkomsten. Dit kan per speltak verschillen en wordt altijd door de speltakleiding aangegeven.

4.

Voor gezinnen met een laag inkomen kent de gemeente Gouda het kindpakket, bestaande uit een
stadspas en andere tegoeden. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente. In het
geval dat deze regeling niet afdoende is, biedt Scouting Nederland ook aanvullende financiële
ondersteuning aan. Voor een aanvraag daarvan, dient u contact op te nemen met een leidinglid of
andere tussenpersoon. Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op
https://www.scouting.nl/ondersteuning/financien/financiele-minima.

Wilt u het lidmaatschap beëindigen? Het lidmaatschap dient vier weken voorafgaande aa n de
contributiefactuur (februari en augustus) opgezegd te worden door schriftelijk contact op te nemen met de
secretaris. Er wordt geen teruggave gedaan van reeds betaalde contributie.

Mocht u nog vragen over het lidmaatschap hebben dan kunt u contact opnemen met de secretaris via:
secretaris@diekantankys.nl.
Met vriendelijke groet,
Bestuur van scoutingvereniging Die Kantanky’s
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Nadere toelichting automatische incasso
Waarom een automatische incasso?
Het verwerken van acceptgiro’s kost geld en is niet efficiënt. Daarbij komt het ook voor dat de contributie niet
tijdig, of soms geheel niet wordt betaald. Het levert extra werk op voor de penningmeester en kost de club
soms geld bij het uitblijven van de betaling. Daarnaast kunnen kasgeldproblemen ontstaan als een groot
bedrag aan debiteuren pas laat wordt ontvangen. Om dit tegen te gaan wordt de automatische incasso
ingevoerd.
Hoe werkt incasso?
Scouting Die Kantanky’s heeft een contract met de ING-bank waarin is vastgelegd dat de penningmeester
onder strikte voorwaarden bedragen mag incasseren van leden die daarvoor toestemming hebben gegeven.
U tekent een machtiging waarmee u de penningmeester van de vereniging machtigt het voor contributie
verschuldigde bedrag automatisch van uw bank- of gironummer af te laten boeken. Deze machtigingen worden
door de penningmeester bewaard. De penningmeester maakt vervolgens halfjaarlijks de incasso aan,
waarmee de contributie wordt geïncasseerd.
U blijft zelf baas over uw geld!
Als u van mening bent dat er ten onrechte een bedrag wordt afgeschreven, dan kunt u binnen 8 weken het geld
terug laten boeken. Dit kan via online bankieren of een telefoontje naar uw eigen bank. Zonder opgaaf van
redenen, zonder correspondentie. De machtiging wordt daarmee niet ongedaan gemaakt.
Wanneer wordt wat afgeboekt?
Rond februari en september zal de halfjaarlijkse contributie worden afgeboekt. U wordt hier per e-mail van op
de hoogte gesteld. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt er geen teruggave gedaan van reeds betaalde
contributie.
Beslissingen omtrent de hoogte van de contributie worden door de vereniging genomen en via de
penningmeester bekend gemaakt.
Schriftelijk opzeggen.
Let wel: u dient altijd het lidmaatschap van de vereniging schriftelijk op te zeggen. Hiermee wordt o.a. de
ledenadministratie aangepast, de automatische incasso stopgezet en tevens het verplichte lidmaatschap van
Scouting Nederland opgezegd. Hiervoor dient u schriftelijk contact op te nemen met de secretaris via:
secretaris@diekantankys.nl.
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