
 

  

 
 
                                                                                                                 

 
Beste ouders, 
 

In deze brief treffen jullie informatie aan m.b.t. de contributie over het scoutingjaar 2020 – 2021. Mochten er 
naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn dan beantwoord ik deze graag op een zaterdag bij de opkomst 

of kunnen jullie een mail sturen naar penningmeester@scoutingdewindroos.nl. Op verzoek kan dit ook discreet 
op een ander moment. 
 

 
Contributie 
In verband met de stijging van landelijke afdracht is de contributie 2020 – 2021 vastgesteld op: 
 

Jaarcontributie Welpen en Scouts:   € 110,- (exclusief kosten eventuele kampen) 
Groepsdas (verkrijgbaar via de Windroos):  € 8,- 
Groepsbadge (verkrijgbaar via de Windroos):  € 3,- 
 

Instroom is op elk moment mogelijk waarna de contributie door het bestuur zal worden vastgesteld. 
 

De contributie dient bij voorkeur in één keer voor 31 oktober 2020 overgemaakt te worden op bankrekening: 
NL29 RABO 0304 1757 22 t.n.v. Scouting de Windroos. Vergeet niet de naam van het lid (leden) te vermelden. 

In termijnen betalen is ook mogelijk. De eerste termijn bedraagt € 75,- en dient voor 31 oktober 2020 

overgemaakt te worden, de tweede termijn bedraagt € 35,- en dient voor 31 januari 2021 overgemaakt te 
worden. Het eerste deel is hoger i.v.m. de afdracht die Scouting de Windroos moet doen aan Scouting 

Nederland en de regio Westelijke Mijnstreek. 
 

Installatie 
Nieuwe leden worden officieel door de groep "geïnstalleerd"; rondom een installatie hoort een ceremonie 
waarbij ouders, broers en zussen van harte welkom zijn. De datum van de volgende installatie wordt in overleg 

met de leiding bepaald. Voor de duidelijkheid: de ScoutFit mag al voor de installatie gedragen worden maar 
dan zonder de insignes. Welpen dragen een groene blouse, Scouts dragen een beige blouse. Meer informatie 

kunt u vinden in onze informatiebrief: “Installatie”. 
 

Leiding 
Net als vorig jaar hopen we ook dit jaar af en toe een beroep op een van de ouders te kunnen doen tijdens 
opkomsten of andere activiteiten. De minimale wenselijke bezetting van leiding is namelijk 1 leider op 6 

kinderen (dit in verband met opvangmogelijkheid mocht een kind zich bezeren of naar huis willen). 
 
Hopende op jullie begrip en medewerking. 

 
 

Mochten er vragen zijn, dan horen wij dat graag. 

 

Met avontuurlijke scoutinggroet, 
 

De penningmeester  
Scouting de Windroos 
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