Lincolngroep
Contributieregeling Lincolngroep Arnhem
Deze contributieregeling is op 3 november 2017 vastgesteld door de groepsraad
en is geldig in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 en
vervangt alle andere bestaande regelingen en afspraken. Hiermee is de hoogte
van jaarcontributie vastgelegd. Daarnaast is vastgesteld hoe, wanneer en op
welke wijze de eigen bijdragen dienen te worden voldaan.
SEIZOEN
Een Scoutingseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De
contributie wordt echter per kalenderjaar vastgesteld en geïnd.
HOOGTE CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt € 136 voor een heel kalenderjaar en geldt voor alle
jeugdleden. Dit is inclusief de jaarlijkse Boerenkoolmaaltijd en de deelname aan
de Airborne-wandeling. Jeugdleden die tevens leiding zijn (actief kaderlid) krijgen
een korting van € 30 op de jaarlijkse contributie. Contributie van Plusscouts is
vastgesteld op €40 per kalenderjaar.
Leiding en bestuursleden zijn geen contributie verschuldigd.
BETAALTERMIJNEN CONTRIBUTIE
Contributie wordt betaald via automatische incasso, in vier termijnen, gespreid
over het scoutingseizoen. Via de nieuwsbrief zal de incassoronde van tevoren
worden aangekondigd. Voor de zomerkampen zal er een extra incassoronde
plaats vinden.
Bij een nieuwe inschrijving wordt de eerste contributie per maand berekend
(€ 11,50/ maand).
IN- OF UITSCHRIJVEN
Als inschrijfdatum wordt gehanteerd de dag waarop Welp, Verkenner, Rowan of
VT in de administratie van Scouting Nederland is ingeschreven. Inschrijving
geschiedt middels een inschrijfformulier dat ingeleverd moet worden bij de
speltakleiding. Door het verstrekken van bankgegevens en ondertekenen van het
inschrijfformulier gaat men akkoord met automatische incasso. Uitschrijven moet
geschieden via e-mail aan de secretaris (secretaris@lincolngroep.nl).
Als uitschrijfdatum wordt gehanteerd de datum waarop de e-mail is ontvangen.
Er vindt geen restitutie van de reeds betaalde contributie plaats.
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Lincolngroep
KAMPGELD
De hoogte van het kampgeld wordt door de speltakleiding bepaald en geldt voor
alle jeugdleden.
De kampleiding is bij een kamp in Nederland geen kampgeld verschuldigd en
ontvangt geen reiskostenvergoeding voor dat kamp.
Bij een kamp in het buitenland is de kampleiding wél het volledige kampgeld
verschuldigd, maar kan hiervoor een reiskostenvergoeding ontvangen.
ZOMERKAMP
Betaling in twee termijnen, middels een incasso. Dat zal in principe gebeuren in
de maanden april en juni, maar afwijkingen zijn mogelijk. De incassoronde zal in
de nieuwsbrief worden aangekondigd. De hoogte van het kampgeld is afhankelijk
van locatie en activiteit.
Indicatie hoogte zomerkampgeld: € 20 - € 25 per dag bij een kamp in Nederland.
Voor Rowans geldt een indicatie van € 30 - € 35 per dag.
AANMELDEN ZOMERKAMP/Weekendkamp/ activiteiten met een eigen bijdrage
U moet voor de door de leiding aangegeven datum via Scouting On Line hebben
opgegeven. Het aan- of afmelden is per die datum definitief!
Wijzigingen na die datum zijn alleen mogelijk in overleg met speltakleiding (of
eventueel het bestuur) en alleen dan wanneer het organisatorisch en financieel
haalbaar is.
Deelname aan een kamp is pas mogelijk na tijdige aanmelding én indien het
verschuldigde kampgeld is voldaan.
GROEPSREKENING
In principe worden alle betalingen van contributie, kampgelden en eigen
bijdragen voor activiteiten geïnd via incasso. Wanneer desalniettemin door een
overschrijving geld moet worden betaald aan de Lincolngroep, dan kan dat
worden gestort op de groepsrekening:
rekeningnummer:
NL40ABNA0642016941
ten name van:
St. padvindersgroep Lincoln, Arnhem
onder vermelding van:
naam van het lid en de activiteit
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