Ontdek Scouting
Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en
uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te
werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een
natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.
Binnen een Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin kinderen en jongeren uit één
leeftijdsgroep hun spel spelen. De leeftijdsgroepen zijn 5-7 jaar (Bevers), 7-11 jaar (Welpen), 11-15
jaar (Scouts), 15-18 jaar (Explorers) en 18-21 jaar (Roverscouts). Ouder dan 21 jaar? Ook dan biedt
Scouting uitdaging (Plusscouts / vrijwilliger)!
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland en heeft 100.000
actieve leden! De 87.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers van Scouting zijn verdeeld over meer dan
1.100 Scoutinggroepen. Al onze kaderleden zijn in het bezit van de benodigde Verklaring Omtrent
Gedrag.
WELKOM bij Scouting Kizito Maarheeze.
Uw kind mag 4 keer proefdraaien met een opkomst, daarna moet het kind ingeschreven worden.
Bijgaand een tweetal formulieren voor onze administratie. Het betreft een inschrijvingsformulier met
belangrijke gegevens en het machtigingsformulier voor de contributie (inclusief zomerkampgeld). Wilt
u deze formulieren invullen en terugsturen? Dit is belangrijk voor onze administratie, ook als uw
gegevens veranderen.
Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het aspirant-lid deelneemt aan speltak- en/of
groepsactiviteiten. Aan- en afmelden van een lid kan uitsluitend bij de ledenadministratie. Ook
adreswijzigingen graag melden bij de ledenadministratie van Scouting Kizito (Postbus 2607, 6026 ZG
Maarheeze, ledenadministratie@scoutingkizito.com). Het lidmaatschap dient schriftelijk en voor het
einde van een kwartaal te worden opgezegd. Na afmelding als lid zal de machtiging automatisch
worden opgeheven na verrekening van te veel of te weinig betaalde contributie. Het lidmaatschap geldt
altijd voor een maand.
Het lidmaatschap van Scouting Kizito Maarheeze betekent, dat uw kind meteen ook lid is van Scouting
Nederland. Uw kind krijgt een Scout card voor kortingen en dergelijke en kan zich aanmelden voor
Scouts Online / Ledensite. Meer informatie over Scouting Nederland kunt u vinden op:
www.scouting.nl. Tevens ontvangt uw kind het Scouting Magazine van Scouting Nederland thuis.
Scouting Kizito Maarheeze heeft ook een eigen site: www.scoutingkizito.com. Hierop staat niet alleen
algemene informatie maar ook vanuit de speltakken worden er nieuwtjes, foto’s e.d. opgezet.
De contributie is voor alle speltakken (Bevers, W elpen, Scouts, Explorers en Roverscouts) gelijk en
bedraagt € 6,50 per maand. Een deel hiervan wordt afgedragen aan Scouting Nederland en de Regio
Scouting. De rest is voor de dekking van de kosten rond huisvesting, activiteiten, verzekeringen, etc.
Contributie kan uitsluitend met een automatische machtiging betaald worden per maand. De
contributie en het zomerkampgeld worden jaarlijks vastgesteld per 1 oktober.
De speltakken Welpen, Scouts en Explorers gaan jaarlijks een week op Zomerkamp. Het
zomerkampgeld bedraagt € 120,00. Deze kosten worden over de 12 maanden verdeeld en geïnd
in combinatie met de contributie. Voor de leden van deze speltakken zijn de kosten per maand
(contributie + kampgeld): € 6,50+ € 10,00 = € 16,50.
De Bevers gaan een weekend op zomerkamp. Hun zomerkampgeld bedraagt € 60,00. Ook deze
kosten worden over de 12 maanden verdeeld en geïnd samen met de contributie. Voor de leden van
deze speltak zijn de kosten per maand (contributie + kampgeld): € 6,50 + € 5,00 = € 11,50.

Het Scoutingjaar start telkens per 1 oktober. Dit betekent dat, als een lid na de zomervakantie
overgaat naar een volgende speltak, de daarbij behorende contributie en het eventuele kampgeld pas
ingaan per die datum. Het jaarlijkse kampgeld wordt dus ook gespaard van oktober tot en met
september van het opvolgende jaar. Mocht uw kind bijvoorbeeld pas per 1 april 2015 lid zijn en toch al
meegaan op zomerkamp 2015, dan zal het zomerkampgeld van oktober tot maart 2015 apart geïnd
worden.
Het is de bedoeling dat alle leden van de speltakken ook meegaan op zomerkamp. Meldt u uw kind
voor 1 mei (voor de Explorers geldt af en toe een andere datum) af voor het zomerkamp bij de
betreffende leiding dan krijgt u de helft van het zomerkampgeld terug i.v.m. de al gemaakte kosten.
Dit deel wordt na de zomervakantie teruggestort op uw rekening. Meldt u uw kind na 1 mei af voor het
zomerkamp dan wordt het zomerkampgeld niet meer geretourneerd.
Nog vragen? Neemt u dan gerust contact op de speltakleiding, de ledenadministratie
ledenadministratie@scoutingkizito.com of met het groepsbestuur bestuur@scoutingkizito.com. Zij
beantwoorden graag uw vragen.

Met vriendelijke scoutinggroet,
Groepsbestuur van scouting Kizito Maarheeze
Scouting Kizito Maarheeze
Postbus 2607
6026 ZG Maarheeze
ledenadministratie@scoutingkizito.com

P.s.:
1. W ij adviseren u deze brief samen met de bijlage te bewaren.
2. Deze informatie staat binnenkort ook op onze website: www.scoutingkizito.com
3. W e hebben ook een facebookpagina: www.facebook.com /scoutingkizito

INSCHRIJFFORMULIER

SCOUTING KIZITO MAARHEEZE

Vul hieronder de gegevens in van degene die lid wordt.
Datum: ……………………………………................ Speltak: ………………………………………………..
Al eerder lid geweest van een scouting? Ja/Nee

Lidnummer: …………………………………………...

Achternaam: ………………………………………...

(Meisjesnaam):………………………………………..

Voornamen: ………………………………………………………………………………………………………..
Voorletters: ………………………………………….

Roepnaam: ……………………………………………

Geslacht: M/V

Mailadres: ……………………………………………..

Adres: ……………………………………………….. Postcode: ……………………………………………...
Woonplaats: ………………………………………… Land: ………………………………………………......
Telefoon thuis: ……………………………………... Geheim? Ja/Nee
Telefoon mobiel: …………………………………… Geheim? Ja/Nee
Telefoon werk: ……………………………………… Geheim? Ja/Nee
Geboortedatum:…………………………………….. Geboorteplaats:………………………………………..
Huisarts: …………………………………………….. Telefoonnummer………………………………………
Ziektekostenverzekering: ……..…………………… Polisnummer:………………………….……………….
W.A. verzekerd? Ja/Nee
Maatschappij:……………………………………….. Polisnummer: ………………………………………….
Zwemdiploma? Ja/Nee

Welke:…………………………………………………..

Ingeënt tegen tetanus (DKTP)? Ja/Nee

Zo ja, wanneer? .................………………………….

Medicijnen? Ja/Nee Zo ja, welke en wanneer te gebruiken? …..……………………………………………
………………………….…………………………………..……………………………………………………….
Zijn er eetproblemen? Ja/Nee Zo ja, welke? ………………………………………………………………….
Zijn er gerechten/producten die uw kind absoluut niet lust? Zo ja, welke? ………………………………...
Zijn er allergieën? Ja/Nee Zo ja, welke? ……………………………………………………………
Tijdens bijeenkomsten, kampen en weekenden kunnen er foto’s van de activiteiten worden gemaakt.
Deze kunnen gebruikt worden op door scouting Kizito beheerde webpagina’s.

Tijdens bijeenkomsten, kampen en weekenden kan er natuurlijk altijd iets
gebeuren. De zorg voor de kinderen staat dan altijd voorop. Geeft u
toestemming om in een dergelijk geval eerst deskundige hulp te vragen
alvorens de ouders/verzorgers in te lichten?
Ja/Nee
Mochten er nog meer vragen, op- of aanmerkingen zijn, kunt u deze aan de desbetreffende staf
doorgeven. Ook kunt u altijd contact opnemen met het groepsbestuur. Wellicht vraagt de staf voor
bijvoorbeeld een zomerkamp u nog eens om bovenstaande gegevens. Hopende voor uw begrip.
Handtekening (ouders/verzorgers indien minderjarig): .………………………………………………………
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………...
Plaats: ………………………………………………………………………………………………………………

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO CONTRIBUTIE

SCOUTING KIZITO MAARHEEZE

Naam Kind
Naam ouder

: ………………………..

Voorletter(s) ouder/voogd : ……………………….. (van de ondertekenende persoon)
Adres

: ………………………..

Postcode

: ………………………..

Woonplaats

: ………………………..

Telefoonnummer

: ………………………..

IBAN/BIC Rekeningnummer

: ………………………..

Tenaamstelling rekeninghouder :………………………………..
Speltak

: ……………………….. (Bevers, Welpen, Scouts, Explorers of Roverscouts)

Naam lid

: ………………………..

Lid vanaf

: ………………………..

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Stichting Scouting Kizito tot
automatische incasso t.l.v. bovenstaande rekening wegens contributie per maand.
Bedrag *)

: € ……………………... (invullen wat van toepassing is)

Datum

: ………………………..

Handtekening

: ………………………..

*)

Bevers:

€ 11,50 per maand (incl. weekend zomerkamp)

Welpen, Scouts en Explorers:

€ 16,50 per maand (incl. week zomerkamp)

Roverscouts:

€ 8,50 per maand (excl. zomerkamp)

Indien niet akkoord met een afschrijving kan er binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot
terugboeking bij de bank worden ingediend. Verzoek tot terugboeking en andere
wijzigingen ingeleverd na de 15e van de maand kunnen pas de volgende maand worden
meegenomen.
Afmelding als lid van Scouting Kizito Maarheeze en intrekking van deze machtiging dient tijdig te
worden gericht aan:
Stichting Scouting Kizito
T.a.v. ledenadministratie
Postbus 2607
6026 ZG Maarheeze
ledenadministratie@scoutingkizito.com

Toestemmingsverklaring
Behorende bij de privacyverklaring van scouting Kizito groep Maarheeze:

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen we jou en/of jouw kind graag
informeren over de vereniging, activiteiten, weekenden, kampen e.d.

Ook willen we programma’s, notulen, agenda’s, verslagen etc. en ook foto’s en filmpjes van
jou en/of jouw kind op social media (denk aan facebook, WhatsApp, Instagram en onze
eigen website) plaatsen.

Met dit formulier vragen we toestemming om ook jou en /of jouw kind zijn/haar gegevens
hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik …………………………………………………………………………………………..

(Verder ondergetekende) Scouting Kizitogroep Maarheeze en de stichting scouting Kizito
(verder vereniging) toestemming om gegevens over mij/ mijn zoon/ mijn dochter (doorhalen
wat niet van toepassing is) te verwerken.

Ik geef toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

(Aankruisen wat van toepassing is)

o Mij of mijn zoon/dochter benaderen voor activiteiten van de vereniging.
o Mij of mijn zoon/dochter benaderen voor activiteiten van derden, bijvoorbeeld
andere scoutinggroepen in de regio of maatschappelijke dienstverleners.
o Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij of mijn zoon/dochter op de site of apps
van de vereniging.
o Het opnemen van mijn of mijn zoons/dochters pasfoto in het smoelenboek.

o Mijn of mijn zoons/dochters naam, emailadres en telefoonnummer beschikbaar
stellen voor benadering door de vereniging.
o Gebruiken van de persoonsgegevens gedurende 25 jaar na beëindiging van het
lidmaatschap voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Mijn toestemming
geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens
en organisaties.

Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw voor toestemming. Ik
mag de toestemming op elk moment intrekken.

Naam lid

.………………………………………………………………………………………………………………..

Naam ouder/voogd

……………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum ……………………………………………………………………………………………………..

Datum

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Handtekening

…………………………………………………………………………………………………………………

(Indien het lid jonger dan 18 jaar is dient de ouder/ voogd te tekenen)

Scouting Kizitogroep Maarheeze / stichting scouting Kizito. Postbus 2607, 6026ZG Maarheeze

www.scoutingkizito.com
bestuur@scoutingkizito.com
ledenadministratie@scoutingkizito.com

