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Apeldoorn, 13 oktober 2018

Betreft: Contributie 2018-2019

Beste stamleden,
Met deze brief willen wij je graag informeren over de contributie van Scouting Buys Ballot
voor het seizoen 2018-2019.
Contributie:
De jaarlijkse contributie die wij voor elk lid ontvangen wordt aan drie hoofdzaken uitgegeven.
Contributie Landelijke en Regionale organisatie
Scouting Buys Ballot is onderdeel van een grotere organisatie, te weten Regio Rondom de
IJssel en Scouting Nederland. Zowel de Regio als Scouting Nederland berekenen contributie
voor alle leden. Van deze contributie worden bijvoorbeeld algemene ondersteuning en
verzekeringen betaald.
De contributie die wij voor elk lid betalen aan deze organisaties berekenen wij direct door in
onze jaarlijkse contributie.
Bijdrage voor de speltak
Een deel van onze jaarlijkse contributie gaat naar de speltak van het kind. Hiervan worden
de kosten van de opkomsten betaald.
Verenigingskosten
Een belangrijk deel van de jaarlijkse contributie wordt gebruikt om de algemene kosten van
de vereniging te betalen. Dit zijn o.a. de huur- en verbruikskosten van het clubhuis, de
kosten van gezamenlijke opkomsten en kosten voor het materiaal.
De contributies van zowel Scouting Nederland als Regio Rondom de IJssel stijgen ook dit
seizoen. Ook de kosten voor onze vereniging nemen jaarlijks toe terwijl de subsidies en
opbrengsten van eigen acties zijn afgenomen.
Gezien de relatief forse verhoging afgelopen seizoen heeft het bestuur gemeend om dit
seizoen de contributie voor de Stammen niet te verhogen.
De contributie voor het seizoen 2018-2019 is als volgt vastgesteld:
• Nessmukstamlid die geen leiding/bestuurslid is: € 96 per persoon
• Nessmukstamlid die wel leiding/bestuurslid is: € 81 per persoon

• Sprengenstamlid die geen leiding/bestuurslid is: € 105 per persoon
• Sprengenstamlid die wel leiding/bestuurslid is: € 90 per persoon
De bedragen zijn inclusief de korting indien er via automatische incasso wordt geïnd.

De vereniging zal de contributie incasseren in drie gelijke delen, op of rond de volgende
data:
• Eerste periode:
begin november 2018
• Tweede periode:
eind januari 2019
• Derde periode:
eind april 2019
Er wordt geïncasseerd van bankrekening: NL 36 RABO 0101 3478 20.
Mocht de incasso om een of andere reden niet lukken, dan sturen we u een brief met het
verzoek om het bedrag zelf over te maken.
Mochten er nog vragen over de contributie zijn, neem dan gerust contact op met het bestuur
via de penningmeester (penningmeester@scoutingbuysballot.nl).

Met vriendelijke scoutinggroet,
Eric Folst
penningmeester@scoutingbuysballot.nl

