
Donateurschap Scouting Die Kantanky’s – December 2021 
 

Voorwaarden donateursbeleid   
Uw donatie zal ten goede komen voor Scouting Die Kantanky’s, gevestigd te 
Gouda. Scouting Die Kantanky’s is ingeschreven bij de kamer van koophandel 
onder nummer 24465487. 
 
Donateurs 
Scouting Die Kantanky’s maakt onderscheid tussen incidentele donateurs en vaste donateurs. 
Incidentele donateurs kunnen anoniem via de website een bedrag naar keuze overmaken en zijn niet 
geregistreerd. Vaste donateurs maken per jaar een vast bedrag van 25, 50, 100 euro of een bedrag naar 
keuze over en zijn geregistreerd.  
 
Donatievoorwaarden 
Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke niet-geregistreerde donatie via de website of 
geregistreerde donatie die via het donatieformulier aan Scouting Die Kantanky’s wordt gedaan. Bij het 
maken van een donatie, gaat de donateur akkoord met de gestelde donatievoorwaarden. Scouting Die 
Kantanky’s behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen. 
 
Rechten en plichten van Scouting Die Kantanky’s 
Elke donatie die door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Scouting Die Kantanky’s  
en zal door Scouting Die Kantanky’s worden gebruikt voor vernieuwing en/of aanschaf van materiaal, 
verbetering van haar speltakken en eventuele toekomstige uitbreidingen. Restitutie is niet mogelijk. De 
groepsraad draagt hierbij de verantwoordelijkheid deze doelen te waarborgen.  
 
Rechten en plichten van de donateur 
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Scouting Die Kantanky’s de 
donatie zal gebruiken voor vernieuwing en/of aanschaf van materiaal, verbetering van haar speltakken 
en eventuele toekomstige uitbreidingen. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd 
van 18 jaar te hebben bereikt. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij mag 
beschikken en zeggenschap heeft. 
 
Privacy 
Met het accepteren van de donateurs voorwaarden wordt ook akkoord gegaan met de privacy 
voorwaarden, welke terug te vinden zijn op de website. 
 
Aansprakelijkheid 
Met het accepteren van de donateurs voorwaarden aanvaard de donateur de verantwoordelijkheid 
voor ongevallen en aanspraken van derden door het handelen van de donateur tijdens of rond 
activiteiten van scouting Die Kantanky’s. Scouting Die Kantanky’s is niet aansprakelijk voor diefstal, 
vermissing of verloren gaan van goederen of kleding van donateurs.   
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Donateurschap Scouting Die Kantanky’s 

Deze memo bevat nadere informatie over het donateurschap van Scouting Die Kantanky’s. 
 
● Scouting Die Kantanky’s maakt onderscheid tussen incidentele en vaste donateurs;  

 
● Incidentele donateurs kunnen via de website ons sponsoren voor een bedrag naar keuze; 

  
● Vaste donateurs kiezen ervoor om Scouting Die Kantanky’s  voor  25, 50, 100 euro of een bedrag naar 

keuze per jaar te sponsoren; 

● Als vaste donateur wordt u op de hoogte gehouden van de actualiteiten van Scouting Die Kantanky’s 
door middel van een nieuwsbrief, die vier keer per jaar verschijnt. Deze actualiteiten kunt u ook altijd 
checken op  www.diekantankys.nl;  

● Als vaste donateur wordt u eens in de 5 jaar uitgenodigd voor een evenement als blijk van waardering.  
Het eerstvolgende evenement zal in 2022 plaatsvinden;  

● Als donateur zult u ook uitgenodigd worden voor geselecteerde groepsactiviteiten; 

● Als vaste donateur mag u onze verhuurbare inventaris afnemen voor de ledenprijs. 
 
Mocht u nog vragen over het donateurschap hebben dan kunt u contact opnemen met de secretaris via: 

secretaris@diekantankys.nl. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur van scouting Die Kantanky’s 
 
 

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