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Betreft: Lidmaatschap Vereniging Scouting Jeanne d’Arc Halsteren

Halsteren, 2021
Geachte ouders/verzorgers,
Introductie
Met deze brief heten wij jullie zoon/dochter van harte welkom bij Scouting Halsteren. Vereniging
Scouting Jeanne d’Arc Halsteren maakt onderdeel uit van Scouting Nederland. Jeugdlid zijn van
Scouting Halsteren betekend dat uw zoon/dochter ook lid is van Scouting Nederland. Naast de
wekelijkse activiteiten op Samarbete in Halsteren geeft dit ook de mogelijkheid mee te doen aan
landelijke of zelfs internationale activiteiten!
Ruim 90.000 jongens en meisjes in ons land zijn lid van Scouting. Samen met zo'n 30.000 kaderleden
vormen zij de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland. Er zijn in Nederland 1.300 lokale
Scoutinggroepen. Wereldwijd zijn er 32 miljoen Scouts in meer dan 160 landen.
Via het lidmaatschapsnummer, kunt u via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) de gegevens inzien en
eventuele wijzigingen doorvoeren en de Scoutcard downloaden. Een inlogaccount is eenvoudig aan te
vragen (kies voor “inlog-account aanvragen”). Uw zoon/dochter ontvangt standaard ook het periodieke
Scouting Magazine vanuit Scouting Nederland.
De standaard clubtijden van de speltakken kunt u vinden op onze website www.scoutinghalsteren.nl.
Ook vind u hier verdere algemene informatie en foto’s, deze zijn ook te vinden op onze Facebookpagina
www.facebook.com/scoutinghalsteren.
Bij de leiding van de speltak kunt u terecht met vragen over activiteiten en andere zaken. Wilt u,
wanneer uw zoon/dochter niet naar scouting kan komen, dit op tijd doorgeven aan de leiding van de
speltak, via;
bevers@scoutinghalsteren.nl
estas@scoutinghalsteren.nl
kabouters@scoutinghalsteren.nl
welpen@scoutinghalsteren.nl
kabouters@scoutinghalsteren.nl
verkenners@scoutinghalsteren.nl
rsa617@scoutinghalsteren.nl (Explorers)
stamdaard@scoutinghalsteren.nl (Pivo’s Stamdaard)
stampot@scoutinghalstere.nl (Pivo’s Stampot)
Op clubdagen is Scouting te bereiken op het telefoonnummer 0164-683607.
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Contributie
Voor een jeugdlid van Scouting Halsteren geldt een contributieplicht. Voor 2020 en 2021 gelden de
volgende contributietarieven:
• € 30 per kwartaal betaling door middel van automatische incasso.
Het is niet mogelijk om anders dan door middel van automatisch incasso te betalen.
U heeft bij de inschrijving een machtigingsformulier ingevuld zodat wij de contributie automatisch kunnen
afschrijven van de door u opgegeven bankrekening. De contributie wordt gefactureerd aan het begin van
het kwartaal (januari, april, juli en oktober). Zolang wij geen getekend machtigingsformulier hebben
ontvangen geldt het tarief van € 31,50 en dient u de factuur zelf over te maken.
Naast contributie wordt, afhankelijk van de activiteit, soms nog een kleine extra bijdrage gevraagd. De
leiding van de speltak waar uw kind actief is zal u hierop tijdig attenderen.
Uitschrijving en wijzigingen
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via ledenadministratie@scoutinghalsteren.nl. Het lidmaatschap
eindigt met ingang van de 1e van het volgende kwartaal. De ledenadministratie bevestigt de uitschrijving
en meldt dit ook aan de speltakleiding. De contributieverplichting vervalt per datum einde lidmaatschap.
Wijziging in gegevens zoals verhuizing, mailadressen, telefoonnummers etc. dient u zelf door te geven
via Scouts Online (https://sol.scouting.nl). De gegevens in Scouts Online worden gebruikt voor
contributie, correspondentie en contactgegevens bij calamiteiten. Daarom is het belangrijk dat u
ervoor zorgt dat deze gegevens actueel zijn!
Wij hopen dat uw zoon/dochter veel plezier en een fijne tijd zal hebben bij Scouting Halsteren.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Scouting Jeanne d’Arc Halsteren.
William van de Merbel
Ledenadministratie Scouting Halsteren
Email: ledenadministratie@scoutinghalsteren.nl
Rob Merkx
Penningmeester Scouting Halsteren
Email: penningmeester@scoutinghalsteren.nl

