
 

 

 

 

 

 

 

Apeldoorn, 13 oktober 2018 
 
 
Betreft: Contributie 2018-2019 
 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Met deze brief willen wij u 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.   
Helaas zijn we daarom als vereniging genoodzaakt om de contributie ook dit jaar iets te 
moeten verhogen ten opzichte van voorgaande jaren.  
 
De contributie voor het seizoen 2018 - 2019 is vastgesteld op € 120 per kind 
Dit geldt voor de speltakken Bevers, Welpen, Scouts en Explorers. 
Dit bedrag is 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 

Penningmeester Verenigingsbestuur  
Contactadres: Eric Folst 
Ugchelseweg 55,  7335 JR Apeldoorn 
Telefoon: 055 - 5401201 
E-mail: penningmeester@scoutingbuysballot.nl  
 
Vereniging Scouting Buys Ballot Epe / Heerde 
Kooiweg 8a,  8181 PB  Heerde 
http://www.scoutingbuysballot.nl 



 
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.  
 
Stichting Leergeld 
Scouting is laagdrempelig en gezien de hoogte van de contributie zeker één van de 
goedkopere vrijetijdsbestedingen. Maar soms kunnen er situaties ontstaan dat zelfs Scouting 
“te duur” is of wordt. Om te voorkomen dat kinderen daardoor “langs de zijlijn” moeten blijven 
staan, is Stichting Leergeld opgericht. Dit is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor 
kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben – in financiële zin. Deze stichting ondersteunt 
gezinnen met een inkomen op het niveau van de Wet Werk en Bijstand of net daarboven. Zo 
kunnen kinderen uit deze gezinnen volwaardig meedoen aan diverse sociale activiteiten. 
Want “nu meedoen is straks meetellen”. Momenteel geldt deze steun alleen (nog) voor 
kinderen uit de gemeente Epe. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website www.scoutingbuysballot.nl. 
 
Mocht u vragen over de contributie hebben, neemt u dan gerust contact op met het bestuur 
via de penningmeester (penningmeester@scoutingbuysballot.nl). 
 
 
Met vriendelijke scoutinggroet, 
 
 
Eric Folst 
penningmeester@scoutingbuysballot.nl 
 

 


