Lid worden en zijn bij Scouting Ginneken
Inschrijven
Als je benieuwd bent naar scouting, dan kan je drie keer komen kijken bij Scouting
Ginneken. Na deze drie opkomsten besluit je of je lid wil worden of niet. Wil je lid worden,
dan krijg je een inschrijfformulier mee. Deze lever je vervolgens ingevuld en ondertekend in
bij de leiding van je eigen speltak.

Contributie
Voor de Bevers, Welpen en Scouts bedraagt de contributie € 15,00 per maand. Voor de
RSA-leden bedraagt deze € 17,00 en voor de Pivo's € 11,50.
Bij voorkeur vul je de automatische incasso in, die je op het inschrijfformulier aantreft.
Automatisch overboeken mag ook. Voor alle andere manieren geldt een toeslag van € 0,75
per betaling.

Opkomsten
Iedere week, met uitzondering van de schoolvakanties, is er een opkomst. Opkomsten zijn
gemengd, dat wil zeggen dat er jongens en meisjes zijn. Tijdens deze opkomsten draag je
je ScoutFit (zie “ScoutFit”) met de Scouting Ginneken groepsdas. Zo is duidelijk dat je bij
Scouting Ginneken hoort.
Als je een keer niet kan komen, meld je je even af bij de leiding (tot twee dagen voor de
opkomst kan dit per mail, daarna graag telefonisch), zodat ze niet op je hoeven te wachten.
Ook als je later komt bel je even naar je leiding.
Brengen en ophalen
Als je wordt gebracht met de auto, kan je aan straat worden afgezet. De kleine
parkeerplaats op de oprit van Mariëndal is enkel voor leidinggevenden (voor noodgevallen)
en auto’s van de omwonenden.

ScoutFit
Bij alle speltakken wordt er van je verwacht dat je een scouting outfit (de ScoutFit) draagt.
Het uiterlijk van de ScoutFit is landelijk bepaald en te koop in de ScoutShop
(www.scoutshop.nl). De unieke groepsdas van Scouting Ginneken is te koop bij de
leidinggevenden van je speltak voor € 12,50.

Installeren
Als je een tijd bij de speltak meedraait, word je geïnstalleerd. Dit houdt in dat je de
‘scoutingbelofte’ aflegt en nu officieel de ScoutFit mag dragen met de bijbehorende
insignes en de groepsdas. Installeren vindt een aantal keer per jaar plaats.

Overvliegen
Als je te oud bent geworden voor je huidige speltak, ga je door naar de volgende speltak.
Dit noemen we overvliegen. Het overvliegen is een gezamenlijke activiteit en vindt plaats
aan het begin van het scoutingseizoen. Hierbij zijn je ouders ook altijd welkom.
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Zomerkamp
Aan het einde van het scoutingseizoen gaat elke speltak op zomerkamp. De lengte van het
kamp, de plaats waar je naar toe gaat en de activiteiten zijn per speltak verschillend. Veel
speltakken gaan door het jaar heen ook een aantal keer een weekend weg. Voor ieder
kamp (een week, weekend of overnachting) wordt meestal een aparte bijdrage gevraagd,
die los staat van de contributie.

Scouts Online (SOL)
Scouts Online is het online administratiesysteem van Scouting Nederland dat Scouting
Ginneken ook actief gebruikt voor haar ledenadministratie en evenementen. In dit systeem
kan je zelf je (adres)gegevens wijzigen. Meer informatie over Scouts Online kan je vinden
op http://sggn.nl/sol

Uitschrijven / Stoppen
Als je wilt stoppen met Scouting moet je je eigen speltak daarover informeren. De leiding
geeft dit vervolgens door aan de ledenadministratie die de automatische incasso stop zet.
De maand van afmelden zal nog worden afgeschreven.
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