HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.1

Algemeen
Dit is het Huishoudelijk Reglement van de groepsvereniging Scouting
Hoograven, lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland. De
groepsvereniging draagt de naam Scouting Hoograven. In dit Huishoudelijk
Reglement zijn de bepalingen opgenomen ten aanzien van:
 Aanvang en einde van het lidmaatschap;
 Contributie en kampgeld;
 Betaling.

1.2

Aanvang van het lidmaatschap

1.2.1 Als lid kunnen ingeschreven worden personen vanaf de leeftijd van 5 jaar.
Inschrijving vindt plaats conform de leeftijdsindeling welke voorgeschreven is
door Scouting Nederland. Inschrijving van personen tot 18 jaar dient te
geschieden door de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van het lid.
1.2.2 De leeftijd van de aspirant-leden is bepalend voor de leeftijdsgroep waarvoor
zij zich kunnen aanmelden.
1.2.3 Alvorens tot werkelijke inschrijving over te gaan kunnen aspirant-leden
gedurende één maand de bijeenkomsten van hun leeftijdsgroep bijwonen.
1.2.4 Inschrijving geschiedt door een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend
inschrijfformulier bij de leiding van de desbetreffende leeftijdsgroep in te
leveren.
1.3

Einde lidmaatschap

1.3.1 Het lidmaatschap kan beëindigd worden door:
 Schriftelijke opzegging aan de penningmeester van Scouting
Hoograven;
 Uitblijven van contributiebetaling;
 Opzegging door de leiding, in die gevallen waarin de leiding het nodig
acht het lidmaatschap te beëindigen, met opgave van reden aan de
ouders of wettelijke vertegenwoordigers of aan het lid zelf indien hij of zij
18 jaar of ouder is.
1.3.2 Het beëindigen van het lidmaatschap ontslaat het lid of diens ouders of
wettelijke vertegenwoordigers niet van de verplichting eventueel
achterstallige contributie en/of kampgeld te voldoen.
1.4

Contributie en kampgeld

1.4.1 De contributie bedraagt € 8,50 per maand.
1.4.2 Voor U-pas houders geldt een aparte regeling. Vanuit een door de gemeente
beschikbaar gesteld budget kan (een deel van) de contributie worden
verrekend. Tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de penningmeester dient
hierover een overeenkomst te worden aangegaan. Het deel wat niet via het
budget zal worden verrekend, dient rechtstreeks aan de vereniging te
worden overgemaakt. De U-pashouder dient een kopie van de geldige U-pas
te overhandigen. De gegevens op de pas worden gebruikt door de
penningmeester om (een gedeelte van) de contributie bij de gemeente via
het beschikbare budget te kunnen declareren.
1.4.3 Het kampgeld, alleen verschuldigd voor de leden van de leeftijdsgroepen
Welpen, Scouts, Explorers en Pivo’s, bedraagt € 7,50 per maand.
1.4.4 Voor leden die zich aanmelden of die aangemeld worden in de loop van de
spaartermijn, die loopt van februari tot en met januari van het jaar waarin het
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kamp plaatsvindt, dient voor de maand februari tot de maand van
inschrijving over de nog niet betaalde maanden te worden bijbetaald.
1.4.5 Voor de Bevers die naar de Welpen doorschuiven dient voor de maand
februari tot de maand van de overstap de nog niet betaalde maanden te
worden bijbetaald.
1.4.6 Indien niet wordt deelgenomen aan het kamp wordt een gedeelte van het
betaalde kampgeld gerestitueerd. Dit is afhankelijk van het tijdstip waarop
schriftelijk aan de leiding van de betreffende leeftijdsgroep of aan de
penningmeester wordt gemeld dat het lid niet mee gaat:
100 % restitutie;
 Afmelding voor 1 februari
50 % restitutie;
 Afmelding voor 1 mei
30 % restitutie.
 Afmelding na 1 mei
In bijzondere gevallen kan van het hierboven gestelde afgeweken worden,
zulks ter beoordeling van het bestuur.
1.5

Betaling

1.5.1 De contributie en, voor zover verschuldigd, het kampgeld dienen tezamen
maandelijks te worden voldaan, bij voorkeur door middel van automatische
overschrijving, op onderstaande rekening:
NL50INGB0005871015 t.n.v. Scouting Hoograven
Betalingskenmerk: Contributie/kampgeld [naam lid], [betalingsperiode].
1.5.2 De ouder/verzorger van het lid, of het lid zelf, dient zorg te dragen voor
betaling van de contributie. Indien betaling achterwege blijft wordt door de
penningmeester tweemaal contact gezocht met de ouder/verzorger of het lid.
Indien na zes maanden de achterstallige contributie nog altijd niet is voldaan
volgt schriftelijk bericht met daarin een voorstel voor een betalingsregeling.
Indien ook hier niet aan voldaan wordt zal het lidmaatschap eenzijdig
beëindigd worden, waarna de openstaande schuld alsnog volledig dient te
worden betaald.
1.5.3 De ouder/verzorger van het lid, of het lid zelf, dient zorg te dragen voor
betaling van het kampgeld. Indien betaling achterwege blijft wordt door de
penningmeester tweemaal contact gezocht met de ouder/verzorger of het lid.
Indien voor het zomerkamp niet is voldaan aan de betalingsverplichting dient
er voor vertrek een schuldbekentenis getekend te worden met daarin een
betalingsafspraak. Als betaling vervolgens alsnog niet volgens afspraak
geschiedt, zal het lidmaatschap eenzijdig beëindigd worden, waarna de
openstaande schuld alsnog volledig dient te worden betaald.
1.5.4 Wanneer voor de betaling van contributie en kampgeld gebruik werd
gemaakt van automatische afschrijving dan kan de penningmeester dit bij
beëindiging van het lidmaatschap niet stopzetten; de ouder/verzorger of het
lid dient dit zelf bij zijn of haar betaalrekening aan te passen.
1.6

Slotbepaling

1.6.1 In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het
dagelijks bestuur.



Postbus 4012



3502 HA Utrecht



030 – 2801902



Rek NL50INGB0005871015



www.scoutinghoograven.nl

penningmeester@scoutinghoograven.nl

versie februari 2016

2

