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Bent u nieuw bij Scouting Wilo? Is uw kind al een tijdje lid en heeft u vragen over het 
lidmaatschap? Hieronder vindt u informatie over het lidmaatschap van uw kind bij onze groep.  
 
1. Lid worden 
2. Lid zijn 
3. Contributie 
4. Automatische incasso 
5. Privacy 
6. Lidmaatschap opzeggen 
 

1. LID WORDEN 
 
Kom eens kijken! 
Bij Scouting Wilo kan uw kind 2 à 3 keer een kijkje komen nemen en meedraaien met een opkomst om 
te zien wat we allemaal doen. Wil uw kind lid worden, dan kunt u hem/haar inschrijven.  
Let op! Komen kijken bij een opkomst kan alleen na overleg met de betreffende speltakleiding.  
  
Inschrijfformulier 
Heeft uw kind een paar opkomsten meegedraaid en wil hij/zij graag lid worden, dan kunt u uw kind 
inschrijven bij Scouting Wilo. Daarvoor vult u het inschrijfformulier in. Op het formulier vragen wij een 
aantal gegevens van uw kind, die nodig zijn voor een optimaal lidmaatschap. 
 
Persoonlijke gegevens: Naast dat we graag weten hoe uw kind heet, is het voor ons ook van belang te 
weten waar hij/zij woont en hoe hij/zij bereikbaar is. Bij overige persoonlijke informatie kunt u aangeven 
of er bijzonderheden over uw kind zijn die handig zijn voor de leiding om te weten (allergieën, etc.). 
Zorgverzekering: Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar mocht het nodig zijn, dan is het voor de 
leiding heel handig de gegevens van de zorgverzekering bij de hand te hebben. 
Contactgegevens van ouder/verzorger: In geval van nood willen we u en/of uw partner/andere verzorger 
graag kunnen bereiken. 
Speltak: Voor de verwerking van het inschrijfformulier is het noodzakelijk te weten van welke speltak uw 
kind lid wordt. 
Beeldmateriaal: De leiding maakt tijdens de opkomsten weleens foto’s, vooral omdat dat leuk is voor 
later. We willen graag weten of wij foto’s waarop uw kind staat, mogen gebruiken voor sociale media en 
onze website en folder. 
Betalingsgegevens: Het lidmaatschap van Scouting Wilo wordt betaald via automatische incasso. Zie 
hiervoor ook punt 3 en 4 in deze toelichting. 
 
Uniform 
Iedere speltak heeft een eigen uniform, dat bestaat uit een scoutingblouse en een groepsdas. Op de 
blouse zitten een aantal tekens, die we insignes noemen: het zogenoemde installatieteken, het 
speltakteken en een naambandje van Scouting Wilo. Sommige onderdelen van het uniform schaft u 
eenmalig aan. Andere onderdelen van het uniform verschillen per speltak en worden na het overvliegen 
(naar de volgende speltak gaan) aangeschaft. 
 
Let op! De speltakleiding bestelt voor u bij de Scoutshop de door u gewenste onderdelen van het 
uniform. U vult daarvoor het bestelformulier in dat u van de speltakleiding ontvangt. U betaalt door 
middel van een automatische incasso. 
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Kostenoverzicht van een uniform: 
 
Blouse:    € 31,95  (elke speltak heeft een eigen kleur blouse) 
Das:     € 7,40  (eenmalig, das Balmoral) 
Dasring (optioneel):   € 2,50  (eenmalig, gevlochten das met Scouting-logo) 
Installatieteken:   € 2,00  (eenmalig) 
Speltakteken:    € 2,00  (elke speltak heeft een eigen speltakteken) 
Naambandje Scouting Wilo € 0,50 
					 
Totaal:     € 46,20 
 
Prijzen gebaseerd op informatie van scoutshop.nl, in oktober 2020. 
 
Bij de blouse en das hoort een broek, bij voorkeur een blauwe, maar daar hoeft u geen speciale 
scoutingbroek voor aan te schaffen. Een ‘oude’ spijkerbroek is goed genoeg. 
 
Wilo-trui 
Scouting Wilo heeft een eigen trui, een zwarte hoodie met het logo van de groep erop. De Wilo-trui is 
een fijne, warme aanvulling op het uniform. De trui is te bestellen door middel van een bestelformulier. U 
kunt er naar vragen bij de speltakleiding. Deze Wilo-trui is niet verplicht. 
 
Installatie 
Nadat uw kind is ingeschreven bij Scouting Wilo en een tijdje meedraait wordt er door de speltakleiding 
een moment afgesproken waarbij de nieuwe leden van de speltak geïnstalleerd worden. Dit valt meestal 
tijdens een reguliere opkomst en de ouders/verzorgers worden uitgenodigd dit bij te wonen. Uw kind zal 
de speltakbelofte opnoemen en daarbij het uniform en de insignes uitgedeeld krijgen.   
 

2. LID ZIJN 
 
Scouting Nederland 
Met een lidmaatschap van Scouting Wilo is uw kind automatisch ook lid van Scouting Nederland. Lid 
zijn van Scouting Nederland brengt verschillende voordelen met zich mee. Uw kind ontvangt een 
Scoutcard waarmee het korting krijgt op producten van de Scoutshop. Ook ontvangt uw kind het 
Scouting Magazine. Daarnaast maken we gebruik van de kampterreinen en volgen leiding en 
bestuursleden trainingen van Scouting Nederland. Meer informatie over Scouting Nederland vindt u op 
www.scouting.nl. 
 
ScoutsOnline (SOL) 
De ledenadministratie van Scouting Wilo wordt bijgehouden in ScoutsOnline (SOL), het 
registratiesysteem van Scouting Nederland. De gegevens die wij van uw kind hebben, kunt u zelf ook 
inzien en wijzigen. Ga naar sol.scouting.nl en vraag een account aan. Daarvoor heeft u het lidnummer 
van uw kind nodig. Die heeft u ontvangen bij de inschrijving van uw kind bij Scouting Wilo. U kunt het 
nummer ook opvragen bij de ledenadministratie (secretaris@scoutingwilo.nl). 
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Verzekeringen 
Als lid van Scouting Wilo is uw kind automatisch lid van Scouting Nederland. Een lid van Scouting 
Nederland, en dus van Scouting Wilo, is daardoor automatisch verzekerd bij Aon Nederland voor de 
volgende verzekeringen: 
• Ongevallenverzekering 
• Aansprakelijkheidsverzekering 
 
Voor meer informatie over de lidmaatschapsverzekeringen kunt u het verzekeringenoverzicht voor 
leden van Scouting Wilo raadplegen, die u kunt vinden op www.scoutingwilo.nl. 
 
Groepsraad 
Scouting Wilo is een vereniging en dit betekent dat alle leden van de groep een stem hebben binnen 
onze vereniging. Vier maal per jaar komen de leden van de groep bijeen in de groepsraad om 
beslissingen te nemen. Hier wordt tevens het bestuur gekozen van de vereniging. 
 

3. CONTRIBUTIE 
 
Voor het lidmaatschap van Scouting Wilo betaalt u per kwartaal contributie. De hoogte van de 
contributie en kampbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld bij de behandeling van de begroting door de 
groepsraad. U ontvangt bericht van het bestuur van Scouting Wilo als de hoogte van de contributie 
wordt gewijzigd.  
 
Contributie  
De contributie bedraagt € 30,00 per kwartaal. Die wordt geïnd door middel van een automatische 
afschrijving via de machtiging die u afgeeft bij inschrijving van uw kind. Voor de jongste leden (bevers, 
5-7 jaar) bedraagt de contributie € 26,25 per kwartaal. Mocht u niet akkoord gaan met het verstrekken 
van een machtiging, dan kunt u met de penningmeester een betaalafspraak maken. U kunt contact 
opnemen met de penningmeester via penningmeester@scoutingwilo.nl. 
 
Automatische incasso 
Het lidmaatschap bij Scouting Wilo betaalt u via automatische incasso. U tekent een machtiging 
waarmee u de penningmeester van de vereniging machtigt het voor contributie verschuldigde bedrag 
automatisch van uw bankrekening af te laten boeken. Deze machtigingen worden door de 
penningmeester bewaard. Rond de 25e van de eerste maand van een kwartaal zal de contributie van 
dat kwartaal worden afgeboekt. 
Als u van mening bent dat er ten onrechte een bedrag wordt afgeschreven, dan kunt u binnen 8 weken 
het geld terug laten boeken. Dit kan via online bankieren of telefonisch met uw eigen bank. De 
machtiging wordt daarmee niet ongedaan gemaakt.  
Het lidmaatschap van Scouting Wilo kan alleen schriftelijk worden opgezegd. Dan wordt de 
automatische incasso ook stopgezet met ingang van het eerstvolgende kwartaal. Het lidmaatschap 
geldt altijd voor een vol kwartaal. Bij tussentijdse opzegging blijft de volledige contributie voor dat 
kwartaal verschuldigd. 
 
Kampbijdrage 
Elke zomer gaan de welpen, scouts en sherwans op kamp. De kampbijdrage bedraagt € 100,00 à  
€ 150,00. Het precieze bedrag wordt bekend gemaakt voor de inschrijving voor het zomerkamp. Indien 
u uw kind opgeeft voor het zomerkamp, dan wordt de kampbijdrage geïnd door middel van een 
eenmalige automatische afschrijving via de machtiging die u afgeeft bij de lidmaatschapsinschrijving 
van uw kind. 
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Overige bijdragen 
In principe zitten alle verwachte kosten in de contributie. Mochten er eventueel nog speciale opkomsten 
zijn waarvoor een bijdrage nodig is, dan zal deze contant van u worden gevraagd.  
 

5. PRIVACY 
Scouting Wilo verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover duidelijk en transparant informeren.In 
het privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van 
persoonsgegevens door Scouting Wilo. Het privacystatement van Scouting Wilo kunt u vragen bij de 
speltakleiding, maar ook vinden op www.scoutingwilo.nl. 
 
Scouting Wilo maakt gebruik van het landelijke ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting 
Nederland. Daarop is het privacystatement van Scouting Nederland van toepassing. Dit is terug te 
vinden op www.scouting.nl/privacy. 
 

6. LIDMAATSCHAP OPZEGGEN 
 
Het lidmaatschap van Scouting Wilo kan alleen schriftelijk via het opzegformulier worden opgezegd. 
Hiermee wordt o.a. de ledenadministratie aangepast, de automatische incasso stopgezet en tevens het 
verplichte lidmaatschap van Scouting Nederland opgezegd. Het opzegformulier kunt u vragen aan de 
speltakleiding, maar ook downloaden van onze website, www.scoutingwilo.nl. 


