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Scouting Keizer Karel 

Contributie Reglement 

1. Contributie 

1.1 De hoogte van de contributie en/of verandering daarvan wordt vastgesteld in de ALV (Algemene Leden 

Vergadering). 

1.2 De verplichting tot het betalen van contributie vangt aan nadat een lid vier opkomsten bij een speltak heeft 

meegedraaid. 

1.3 Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 januari tot en met 31 december en is dus gelijk aan het 

kalenderjaar. 

1.4 Start een nieuw lid gedurende het jaar, dan betaalt dit lid alleen de resterende maanden van het jaar, de 

datum van inschrijving is hierbij leidend. Bijvoorbeeld: Als de inschrijving per 1 oktober is, dan wordt de 

contributie berekend over de maanden oktober, november en december, dus de contributie is dan drie keer 

het maandbedrag. 

1.5 Over de maanden juli en augustus wordt er geen contributie berekend. 

1.6 Jeugdleden die actief zijn als kaderlid krijgen €32,50 korting op de te betalen contributie. Het 

Verenigingsbestuur bepaalt wanneer er sprake is van een actief kaderlid. 

1.7 Kaderleden vanaf de Plusscout betalen geen contributie. 

1.8 Kaderleden die zelf geen lid zijn van een speltak, betalen geen contributie. 

1.9 De hoogte van de contributie als volgt vastgesteld: 

Blauwe Vogels, Welpen, Scouts en Explorers: € 120,00 (€ 12,00 per maand)                                                 

Roverscouts:     € 60,00 (€ 6,00 per maand)  

Plusscouts:     € 32,50 (€ 3,25 per maand) 

 

2. Opbouw contributie 

2.1 De hoogte van de contributie wordt bepaald door de landelijke contributie aan Scouting Nederland, de 

regiocontributie en gebruik van de blokhut en sport- en spelmaterialen.  

2.2 Voor activiteiten zoals weekendkampen en het zomerkamp wordt een aparte bijdrage gevraagd, deze 

bijdrage kan per speltak verschillen. 

 

3. Betaling contributie 

3.1. De contributie wordt jaarlijks per factuur via de mail geïnd. 

3.2. Mocht het voldoen van de contributie lastig zijn, dan kan er een verzoek om een gespreide betaling 

gedaan worden. Dit verzoek moet binnen 4 weken na ontvangst van de factuur gedaan worden bij de 

penningmeester. (penningmeester@scoutingkeizerkarel.nl) 

3.3. Bij het niet voldoen van de factuur worden de eerste en tweede herinnering zonder verhoging van kosten 

verstuurd. De derde herinnering wordt met een verhoging van € 2,50 verstuurd. 

3.4. De tweede en derde herinnering zal per post worden verstuurd.  

3.5. Als er twee weken na de derde herinnering nog niet is betaald, dan volgt royement van het lid door het 

Verenigingsbestuur Scouting Keizer Karel. 

 

4. Restitutie lidmaatschap 

4.1 Op verzoek worden de al betaalde maanden gerestitueerd na opzegging van het lidmaatschap. 

 

5. Slotbepaling 

5.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet is het Verenigingsbestuur bevoegd een nadere of andere 

regeling te treffen. Aan een zodanige regeling kunnen door derden geen rechten worden ontleend. 
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