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Contributie hoogte en -periode 
Het contributiejaar loopt gelijk aan het clubjaar van 1 september tot en met 30 juni. 
Alle leden van Scouting Rheijnewoud betalen contributie. Deze wordt elk jaar in 
oktober voor het hele clubjaar in rekening gebracht. Een clubjaar is dus 10 maanden. 
De contributie bedraagt voor clubjaar 2021-2022 € 120,00 per clubjaar, per lid 
voor alle speltakken, te weten:  welpen, scouts, explorers.  
Omdat roverscouts maar tweemaal per maand bijeenkomen is hun contributie met terugwerkende kracht tot 
clubjaar 2021-2022 de helft van het reguliere tarief. 
De contributie voor het clubjaar 2022-2023 is door de groepsraad in november 2021 verhoogd naar € 125,- 
voor welpen, scouts en explorers en in maart 2022 naar € 62,50 voor Roverscouts. 
De contributie wordt periodiek geïndexeerd. Betaling van de verschuldigde contributie dient binnen  
één maand na facturatie plaats te vinden. 
Leden (of hun ouders) die niet in staat zijn de contributieverplichtingen in eens te voldoen kunnen met de 
penningmeester contact opnemen voor een betalingsregeling. Betalen is dan in drie termijnen mogelijk: eerste 
termijn in oktober 40%, in januari 30% en in april nog eens 30% van het jaarlijkse bedrag. Dit moet bij 
de aanmelding worden aangevraagd bij de ledenadministratie. 
Leden die later in het seizoen instromen betalen contributie voor de maanden die 
nog komen. De contributie is verschuldigd vanaf de maand waarop het lid wordt 
ingeschreven bij Scouting Nederland. Leden die -ook na herhaaldelijk aanmanen- hun contributie niet betalen, 
wordt het lidmaatschap ontnomen, maar de verplichting tot betalen van de achterstallige contributie blijft 
bestaan, zo nodig verhoogd met de inningskosten. 
Voor overige vragen over de betaling van de contributie kunt u contact op nemen met de penningmeester. 
Voor kinderen waarvoor het betalen van de contributie een obstakel is voor lidmaatschap,  bestaat er de 
mogelijkheid via het Jeugddeelnamefonds  Alphen aan den Rijn financiële ondersteuning te verkrijgen. 
Aanvraag daartoe moet via het maatschappelijk werk of de gemeente geschieden. 

 

Opzegging 
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend per email door de ouders of voor Roverscouts door het lid zelf 
naar info@scouting-rheijnewoud.nl geschieden. 
Bij opzegging gedurende een lopend clubjaar wordt de contributie niet gerestitueerd. 
De opzegging moet één maand voor het begin van de volgende contributie periode hebben plaats gehad (dus 
voor 1 augustus). Er wordt een coulancetermijn van 1 maand tot 1 september gehanteerd. 
 

Overig 
Leiding en bestuursleden betalen geen contributie. Als leiding ook lid is van een speltak of afdeling, dan wordt 
voor dat lidmaatschap wel contributie geheven. 
De kosten voor weekend- en zomerkampen, alsmede de uniform kosten en installatiekosten  zijn niet 
opgenomen in de contributie. Deze worden apart in rekening gebracht. 
In gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet, beslist het groepsbestuur. 

 

Registratie persoonsgegevens 
De persoonsgegevens van de leden worden centraal beheerd door onze ledenadministratie en zijn opgenomen 
in ScoutingOnLine (www.SOL.nl). Daarmee heeft ook Scouting Nederland  (SN) toegang tot deze gegevens. 
Adresbestanden van de leden worden niet verkocht aan derden. Berichten aan de leden worden in eigen 
beheer en door  SN uitgevoerd. U kunt per email kenbaar maken dat u geen berichten wilt ontvangen. 
De eerste versie van deze regeling is goedgekeurd door de groepsraad op 13 november 2013. 
De groepsraad heeft op 17 maart  2022  deze versie van de  contributieregeling goedgekeurd. 
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