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Terneuzen, 1 januari 2020 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
Het doet ons plezier dat uw zoon/dochter/pupil lid gaat worden van de Doormangroep. Wij zijn er zeker van dat uw 
dochter/zoon/pupil een fantastische tijd tegemoet gaat als lid van onze scoutinggroep.  
 
Bijgaand inschrijf formulier ontvangen wij graag volledig ingevuld en ondertekend van u terug. Het is de officiële 
aanmelding van uw dochter/zoon/pupil als lid. 
 
Met deze brief willen wij voor u uiteen zetten wat bij onze groep de regels zijn rond lidmaatschap en 
contributiebetaling.  
Het lidmaatschap van de Doormangroep loopt met periodes van steeds een half (kalender)jaar, van 1 januari tot 1 
juli en van 1 juli tot 1 januari. Alleen bij aanmelden loopt de periode vanaf met moment van aanmelden tot 1 juli of 1 
januari daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt daarna steeds automatisch met een half jaar verlengd. Als u het 
lidmaatschap wil beëindigen, dient u dit, voor het begin van een nieuwe half jaars- periode, schriftelijk te melden bij 
de teamleid(st)er van de speltak waar uw zoon/dochter/pupil toe behoort of bij het onderaan deze brief vermelde 
correspondentieadres. Beëindiging gaat dan in per 1 juli of 1 januari volgend op de ontvangst van de schriftelijke 
kennisgeving. 
Mondelinge opzeggingen en mededelingen via derden kunnen niet geaccepteerd worden. 
 
De contributie bedraagt € 45,50 per half jaar voor dolfijnen en € 51,50 per half jaar voor zeeverkenners. De 
contributie wordt geïnd via automatische incasso bij het begin van ieder half jaar. Daarom wordt u gevraagd op het 
inschrijfformulier aan te geven van welke bankrekening de contributie geïnd kan worden, en middels uw 
handtekening aan te geven dat u hiermee akkoord gaat. Een andere manier om contributie te betalen is er niet. 
Bij aanmelden is de periode van lidmaatschap bijna altijd anders dan een half jaar. Hierbij wordt de contributie dan 
naar tijdgelang herrekend. Daarbij worden de eerste vier bijeenkomsten van de lidmaatschapsperiode niet in 
rekening gebracht. 
Als uw dochter/zoon/pupil in de loop van een half jaarsperiode overgaat naar een andere speltak waarvoor een 
ander contributiebedrag geldt, dan wordt dit andere contributiebedrag pas vanaf het begin van de volgende 
halfjaars periode gerekend.  
 
In het kader van de privacywetgeving moeten wij u voor een aantal dingen toestemming vragen, zoals of u akkoord 
bent met het gebruik van foto’s voor social media van de groep. Deze vragen zijn opgenomen op het 
inschrijfformulier. 
 
De gegevens op het inschrijfformulier worden gebruikt voor inschrijving bij Scouting Nederland en het kunnen innen 
van de contributie. Na opzegging van het lidmaatschap wordt het inschrijfformulier vernietigd. 
 
Wij hopen u, met deze brief, voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de regels die bij ons gelden voor 
aanmelding, opzegging, contributie betaling en verwerking van gegevens. Hebt u nog vragen dan kunt u die altijd 
kwijt bij de teamleid(st)er van de speltak van uw kind, bij de penningmeester of bij ondergetekende. 
 
Met vriendelijke scoutinggroet, 
 
Namens de Doormangroep 
 
Groepsvoorzitter:  A.P.J. Franssen,  tel. 0113-568181 
 
Teamleid(st)ers: 
Dolfijnen,  Pal L. Vonken,   tel. 0642009272 
Zeeverkenners,  Schipper M. Oele,  tel. 0611317622 
 
Penningmeester: O. Meij,    tel. 0648530133 
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