Scouting ’63
Kerklaan 102
2451 CH Leimuiden
www.scouting63.nl

Inschrijfformulier
Leuk dat uw zoon of dochter zich vermaakt bij Scouting '63 en daarom lid wil worden. In deze brief staan enkele zaken met
betrekking tot het lidmaatschap en andere scoutingaangelegenheden.

Lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar. De contributie wordt omstreeks
oktober voor het gehele verenigingsjaar geïnd. Lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch gecontinueerd en geldt
zodoende tot wederopzegging. Scouting ’63 hanteert de volgende contributiebedragen:


Bevers, Welpen, Kabouters, Scouts, Explorers

€ 112,-



Dolfijnen, Zeeverkenners, Wilde Vaart

€ 150,-



Pivo’s, Stam, Loodsen, Scouds

Afwijkende regeling

Bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap wordt geen restitutie verleend. Indien men in de loop van het
verenigingsjaar lid wordt, is men contributie verschuldigd vanaf desbetreffende datum. Het opzeggen van het
lidmaatschap van Scouting '63 dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Uw kind is (secundair) verzekerd
bij Scouting Nederland en ontvangt naast het eigen clubblad ‘De Yell’ ook het blad voor zijn of haar speltak van Scouting
Nederland.
Als uw zoon/dochter een keer verhinderd is, wordt u vriendelijk verzocht dit tijdig aan de spelleiding door te geven; er wordt
immers op hem/haar gerekend.

Adresgegevens





Spelleiding:
Oudervertegenwoordiger:
Ledenadministratie:
Penningmeester:

Zie clubblad ‘De Yell’ of
Ellen Adriaansen-van Wijk
Marion Obdeijn
Paul Koek

www.scouting63.nl
+31645440181
+172509797
+31615638926

Vele handen…
Om scouting draaiende te houden moet er meer gebeuren dan alleen wekelijks een programma voor elke speltak
maken en jaarlijks een kampprogramma. Naast de spelleiding zijn er mensen die zich bezighouden met het onderhoud
van het terrein, verhuur van tenten of het organiseren van de herfstdropping.
Bij al dat werk zijn veel vrijwilligers nodig, en eigenlijk meer dan dat we er op dit moment
hebben. Daarom hebben we hieronder een lijst gemaakt van “gezochte personen”,
personen die ons kunnen helpen bij het uitvoeren van bepaalde klusjes. Naar wie zijn wij
zoal op zoek:
Gerrit Grasmaaier: Niets is zo leuk als spelen op een mooi grasveld. Zeker in de
zomermaanden moet ons gras eens per week worden gemaaid en daarvoor hebben we
een prachtige maaitractor. Door in toerbeurt te maaien, hoeft iedere ‘Gerrit’ jaarlijks
maar een paar keer te maaien.
Nicolien Notulist: Eens per maand vindt er een vergadering met alle leiding en commissieleden plaats. Deze vergadering
heet de groepsraad. Hiervan worden notulen gemaakt die worden rondgemaild. Nu notuleert leiding om toerbeurt
maar veel liever hebben we natuurlijk een vaste notulist(e).

Willem Website: Ook Scouting ’63 heeft zoals u wellicht weet een website. Voor het schrijven van stukjes en het maken
van foto’s draait de leiding haar hand niet om; het op de site zetten schiet er echter meestal bij in. Welke handige
‘Willem Website’ ziet kans om ons webteam uit te breiden?
Rina Redactie: Via het clubblad de Yell proberen we vier keer per jaar de leden, maar
ook de donateurs en andere mensen die ons een warm hart toedragen, te informeren
over het wel en wee binnen Scouting ’63. De redactie van de Yell bestaat nu uit één
persoon. Met een extra paar handjes zou kunnen we de Yell nog mooier en vollediger
maken.
Karel Klus: Hier een lamp kapot, daar een afvoer verstopt en twee kruiwagens met
een lekke band. Onze huidige klusjesmannen komen handen tekort om alles te
repareren en onderhouden. Men zoekt handige vaders en/of moeders (of opa’s,
oma’s, ooms of tantes) die zo nu en dan eens gebeld kunnen worden om bij te
springen in drukke tijden.
Harry Haardhout: De verkoop van openhaardhout is een belangrijke inkomensbron voor Scouting ’63. Een groot aantal
vaste klanten belt elk jaar weer voor één (of meer) kuub. Wanneer een aantal mensen (in bezit van auto met trekhaak)
zich zouden aanmelden als Harry Haardhout, zijn onze klanten verzekerd van levering (en wij van inkomsten).
Annie Activiteit: Door Scouting ’63 wordt elk jaar een groot aantal activiteiten georganiseerd, van herfstdropping tot
kinderdisco en van boerenkoolfeest tot speculaasactie. Nu worden al deze activiteiten door twee personen
georganiseerd (met behulp van de leiding). Wij kunnen ons niet voorstellen dat er niet een paar enthousiaste ouders
zijn die zeggen: ‘wij komen helpen!’ Het gaat er daarbij niet om dat u bij alle acties helpt; wellicht wilt u (eventueel met
enkele vrienden of vriendinnen) juist één actie adopteren.
Kees Kampeer: Tenten en ander kampeermateriaal moeten elk jaar weer worden
nagekeken. Bovendien verdienen we nog iets aan het verhuur van tenten aan derden. Wie
het onderscheid kent tussen een haring, een tentpaal, een grondzeil en een D-ringetje is
hierbij aangewezen als de ideale kandidaat voor deze klus. Uiteraard maken meerdere
handen het werk lichter.
Simon Sponsor: Wij bestaan uit alleen maar vrijwilligers. Daarom zoeken we altijd nieuwe sponsors. U kunt in allerlei
vormen sponsoren. Van hout tot knutselmateriaal of verzin het maar.
Het maken van fantastische programma’s voor uw zoon of dochter is een tijdrovende taak die prima overgelaten kan
worden aan de spelleiding. Het is echter zonde als zij een deel van hun tijd kwijt zijn aan dingen die niet direct bij de
speltakken thuishoren. Voor alle aangegeven klusjes geldt dat deze niet zo tijdrovend zijn maar doordat ze er bij leiding
BIJ komen, tijdrovend worden.
Ga dus eens na wat u voor Scouting ’63 kunt, en wilt, betekenen en geeft dat aan op het inschrijfformulier van uw
zoon/dochter. Afhankelijk van uw keuze zal er iemand van scouting contact met u opnemen.
Wanneer er geen klusjes tussen staan die u aanspreken (wat wij ons niet kunnen voorstellen) kunt u onderaan het
formulier aangeven op welke manier u scouting eventueel denkt te kunnen helpen (bijvoorbeeld goedkoop leveren van
verf, adverteren in de Yell, helpen op de schoonmaakdag, sponsoring, etc.).
Leiding, commissies en bestuur van Scouting ‘63

Scouting ’63
Kerklaan 102
2451 CH Leimuiden
www.scouting63.nl

Dit deel van het inschrijfformulier is voor Scouting '63
Het lidmaatschapsdeel:


Naam:



Jongen/Meisje:



Straat:



Postcode:



Plaats:



Huistelefoon:



Geb. datum:



E-mail ouder(s):

Geeft zich per

-

-

op als lid van de speltak



Naam van een van de ouders:



Mobiel nummer:



Handtekening van een van de ouders:



Datum:



Ik heb bezwaar tegen publicatie van foto’s op de website.

van Scouting '63.

Ja / Nee

Het klusdeel:
◊ Ja hoor, ik wil Scouting ´63 best een handje helpen en zie voor mij wel een rol weggelegd als:
◊ Gerrit Grasmaaier

◊ Harry Haardhout

◊ Nicolien Notulist

◊ Annie Activiteit

◊ Willem Website

◊ Kees Kampeer

◊ Rina Redactie

◊ Simon Sponsor

◊ Karel Klus
◊ Ik zie mezelf niet in de huid van een van de bovenstaande ‘personen’ kruipen maar denk Scouting op de volgende
manier te kunnen helpen:

Naam:

Telefoon:

Lever dit formulier in bij de spelleiding. Zij zorgen voor verdere verwerking.
NB. Deelname aan de door Stg. Scouting '63 Kaag & Braassem georganiseerde activiteiten gebeurt op eigen risico.

