
 

   
 

 

 

Toelichting lidmaatschap algemeen 

 
- De door u verstrekte persoonsgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze 

verwerkt. De n.a.w. gegevens worden opgeslagen in de ledenadministratie van Scouting de 
Windroos en van Scouting Nederland. De gegevens dienen voor communicatie met 
de leden en statistische doeleinden en worden niet ter beschikking gesteld aan derden. 
Meer informatie omtrent de verwerken van uw privégegevens vind u in ons privacy 
statement. 
 

- De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en is opgebouwd 
uit een landelijke-, regionale- en een groepscontributie. Scouting de Windroos zal 
zorgdragen voor afdracht aan de regio en landelijk.  
 

- Instroom is op elk moment mogelijk, de verschuldigde contributie zal dan door het bestuur 
vastgesteld worden. De contributie is inclusief de opkomsten en eventueel de welpendag 
of welpenweekend. De kosten voor het uniform, de groepsdas, extra insignes en de kampen 
e.d. zijn niet inbegrepen.  
 

- De contributie dient bij voorkeur in één keer voor 31 oktober van het lopende scoutingjaar 
overgemaakt te worden op bankrekening NL29 RABO 0304 1757 22  t.n.v. Scouting de 
Windroos onder vermelding van de naam van het lid / leden.  

 
- In termijnen betalen is ook mogelijk. Hierbij dient de eerste termijn voor 31 oktober en de 

tweede termijn voor 31 januari van het scoutingjaar overgemaakt te worden. Hierbij zal het 
eerste deel hoger zijn i.v.m. de afdracht die Scouting de Windroos moet doen aan Scouting 
Nederland en de regio Westelijke Mijnstreek. 

 
- Voor mensen met een kleine beurs biedt “Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek” en de 

gemeente Beek verschillende programma’s aan. Scouting de Windroos zal op discrete wijze 
meewerken aan de participatie van uw kind.  
Contactpersoon: penningmeester van Scouting de Windroos. 
E-mail: penningmeester@scoutingdewindroos.nl 

 
- Adreswijzigingen en opzegging dienen schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat van 

de groep. Er geldt een opzeggingstermijn van 1 maand. Bij tussentijdse opzegging vindt 

alleen restitutie van de groepscontributie plaats.  

E-mail: secretaris@scoutingdewindroos.nl 

 

- Volgens een goede scoutingtraditie verwachten we binnen Scouting de Windroos dat  
ouders van de leden incidenteel meehelpen bij activiteiten en/of vervoer van de leden. 
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