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O pgave lidm aatschap 
Fijn om te weten dat je het tijdens het kijken zo leuk hebt gehad dat je bij ons lid wil worden. Als jij  
(of een van je ouders/verzorgers) het inschrijfformulier invult en bij je leiding inlevert dan zorgen zij 
dat je ingeschreven wordt. Het gezondheidsformulier ontvangen we graag digitaal retour. Bij leden 
van 14 jaar en ouder ontvangen wij graag een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Gebruik wel 
Adobe Acrobat om de formulieren in te vullen. Met de Windows 10 PDF viewer kun je de formulieren 
niet bewerken of opslaan. Met ingang van de op het inschrijfformulier vermelde ingangsdatum maak 
je dan deel uit van Scoutinggroep Willem-Alexander Harmelen en van Scouting Nederland. 

Installatiekosten: 
Bij of na de installatie krijgen de kinderen ook hun eerste rekening mee. Met naast een bedrag voor 
het resterende deel van de contributie van het half jaar, ook een bedrag van € 15 installatiekosten. 
Deze kosten dekken de kosten die wij maken voor het uitreiken van de groepsdas, een dasring met 
logo, het groepsnaambandje en de overige basis insignes. 

Contributie: 
De contributie innen wij in twee termijnen, één in het voorjaar en één in het najaar. Van dit bedrag is 
een deel voor de afdracht naar Scouting Nederland en een deel contributie voor onze groep. Voor 
kinderen die in de loop van het jaar als lid instromen is een aangepast bedrag verschuldigd. Dit 
wordt verrekend naar rato van het aantal maanden dat de periode nog telt. De totale contributie 
betreft dit Scouting seizoen € 100.

Uniform: 
Het lidmaatschap houdt de verplichting in om uw kind te voorzien van een Scouting uniform (bloes). 
Scouting kleding is nieuw te verkrijgen in de ScoutShop (www.scoutshop.nl). Soms is Scouting 
kleding ook te vinden op marktplaats.  

Opzeggen: 
Opzeggen kan per half jaar schriftelijk via gegevensbeheerder@scoutingharmelen.nl. Opzeggen kan 
vóór 1 juni of vóór 1 december. Reeds betaalde contributie wordt niet terugbetaald. 

Fotomateriaal: 
Wij gebruiken foto’s (en soms filmpjes) van de opkomsten en kampen voor onze website en op 
(social)media. Hierop is het jeugdlid mogelijk zichtbaar. Foto's worden alleen geplaatst na een 
strenge voorselectie. Op het inschrijfformulier ontvangen wij graag toestemming. Mocht je hier toch 
bezwaar tegen hebben dan verzoeken wij dit aan de leiding kenbaar te maken. Wij zullen daar dan 
zoveel mogelijk rekening mee houden. 

Gezondheidsformulier:
Naast het inschrijfformulier en deze brief ontvang je ook het gezondheidsformulier. Graag ontvangen 
wij deze na het invullen digitaal retour. Mocht er onverhoopt tijdens een opkomst of een kamp iets 
gebeuren dan kan de leiding aan de hand van het gezondheidsformulier er voor zorgen dat het 
jeugdlid de noodzakelijke zorg krijgt. Uiteraard zullen de gegevens vertrouwelijk behandeld worden 
door de verantwoordelijke leiding/begeleiding.

Privacy statement:
Conform de AVG is het privacy statement terug te vinden op onze website:
https://www.scoutingharmelen.nl/wat-is-scouting/privacy-statement/
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