Financieel reglement:
Scoutinggroep Titus Brandsma te Oss
1. Toepassing van dit reglement
In dit financieel reglement zijn vastgelegd de financiële rechten en plichten
van zowel de Scoutinggroep Titus Brandsma als de aan de groep
contributie verschuldigde personen (leden of ouder(s) / verzorger(s) van
leden). De regels vermeld in dit reglement zijn geldig vanaf 1 januari 2017
en zullen, indien nodig, jaarlijks worden herzien.
Tit us B r a nd sm a g ro e p
2. Lidmaatschap
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende
verlenging tot nader opzegging of door het bereiken van de leeftijd van 24
jaar.
Het lidmaatschap omvat een wekelijkse bijeenkomst, met uitzondering van
vakanties, minimaal één weekend kamp en één zomerkamp. De lengte en
locatie van kampen is afgestemd op de leeftijd van de kinderen.
Vanaf 21 jaar kan je lid worden bij de afstammelingen, zij hebben 3 opkomsten
per jaar.

http://www.titusbrandsmagroep.org

3. Hoogte van de contributie
De contributie voor de speltakken Welpen, Scouts, Explorers en Roverscouts
bedraagt per kalenderjaar (januari-december) € 160,00.
De contributie voor de speltak Bevers bedraagt per kalenderjaar € 125,00.
De contributie voor de afstammelingen bedraagt per kalenderjaar € 62,45.
De contributiehoogte kan worden aangepast na instemming van de groepsraad.
4. Bestedingen contributie
De geheven contributie wordt aangewend om de volgende zaken te kunnen
financieren:
· Contributie Scouting Nederland (Koepelorganisatie)
· Huur accommodatie
· Weekend- en zomerkampen
· Spelmateriaal
· Training leiding
· Organisatiekosten zoals verzekering, gas/water/licht, afval,
secretariaatskosten ed.
Zowel het bestuur als de leiding fungeren onbezoldigd en ontvangen geen
enkele vergoeding voor de door hen gepleegde inspanning.
5. Betaling van de contributie
De contributie plichtige dient, na ontvangst van de rekening, het volledige
bedrag te voldoen voor een vastgestelde en bij de rekening vermelde
datum. Dit mag gebeuren in zoveel termijnen als men zelf wenselijk acht,
zolang het volledige bedrag maar op de rekening van de groep aanwezig is
voor de genoemde datum.
6. Wanbetaling
Indien, ook na aanmaningen, de contributie niet betaald wordt, zal het
desbetreffende lid niet langer de georganiseerde bijeenkomsten en
activiteiten kunnen bijwonen. Zolang de contributie niet is ontvangen, is het
lid uitgesloten van deelname aan kampen en weekeinden. Eventuele
incassokosten komen volledig voor rekening van de contributie plichtige.
7. Tussentijdse aanmelding
De enige grond waarop contributie in mindering kan worden gebracht, is
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wanneer het lid pas na 1 januari van het contributiejaar lid is geworden van
de Scoutinggroep Titus Brandsma. Als een lid in de periode januariaugustus
lid wordt van de groep, zal voor iedere maand dat de betreffende
persoon geen lid is geweest € 7,- in mindering worden gebracht op de
contributie. Als een lid in de periode september-december lid wordt van de
groep, zal voor iedere maand dat het lid nog deel zal nemen aan de
activiteiten € 10,- contributie worden geheven. Voor opkomsten en
activiteiten gedurende het jaar (waaronder weekenden en kampen )
waaraan het lid geen deel neemt, zal geen contributie in mindering
worden gebracht.
8. Tussentijds vertrek
Indien een lid zijn/haar lidmaatschap beëindigt dient te allen tijde de
contributie aan de overkoepelende organen te zijn betaald. Peildatum is 1
januari. Derhalve dienen afmeldingen voor 15 december zijn aangemeld.
Het afmelden als lid dient schriftelijk plaats te vinden aan de leiding van de
speltak, en per e-mail t.a.v. Ledenadministratie@titusbrandsmagroep.org

Tit us B r a nd sm a g ro e p
http://www.titusbrandsmagroep.org

9. Restitutie van contributie
Indien een lid eerder dan 31 december besluit te stoppen, wordt in principe
geen contributie terugbetaald. De enige uitzonderingen hierop zijn:
a. Indien het lid per begin oktober in verband met zijn / haar leeftijd naar
een andere speltak zou moeten en dit niet wenst te doen.
b. Indien een lid verhuist naar een nieuwe woonplaats buiten de
gemeente Oss.
In die gevallen kan op verzoek de contributie gerestitueerd worden met
€ 5,- per niet genoten kalendermaand.
10. Financiën speltakken
De speltakpenningmeesters kunnen voorschotten ontvangen van de
groepspenningmeester, om hun uitgaven te voldoen ten behoeve van
spelactiviteiten binnen de eigen speltak. De speltak-penningmeesters zijn
financieel verantwoording verschuldigd aan de groepspenningmeester.
11. Financiële verantwoording
De penningmeester legt jaarlijks verantwoording af aan de groepsraad voor
het financiële beleid en de gevoerde boekhouding.
12. Uitzonderingen
In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, of indien er over de
interpretatie ervan twijfel bestaat, beslist, namens en eventueel in overleg
met het groepsbestuur, altijd de groepspenningmeester.

Oss, Januari 2017
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