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Geachte heer/mevrouw, 
 

 

Uw zoon/dochter heeft inmiddels een aantal keren deelgenomen aan de opkomsten van één van onze 
speltakken en heeft aangegeven lid te willen worden van onze groep.  

  
Bijgaande treft u het lidmaatschapsreglement, het inschrijvingsformulier, het incassoformulier en een lijst met 

contactgegevens van onderdelen van scouting De Watergeuzen. Ik verzoek u het inschrijvings- en 

incassoformulier beide volledig in te vullen en bij de speltakleid(st)er van uw zoon/dochter in te leveren. Hij/zij 
kan u dan ook meer informatie geven over onze groep en in het bijzonder de speltak waar uw zoon/dochter 

bij zit. 
 

U krijgt via Scouting Nederland een schriftelijke bevestiging van de inschrijving van uw zoon/dochter, dit kan 
echter enige weken duren. Wellicht ten overvloede meld ik u dat ondanks u deze bevestiging niet direct 

ontvangt, het lid wel contributie-plichtig is per datum van inschrijving zoals beschreven in het 

lidmaatschapsreglement. 
 

Indien u vragen over het lidmaatschap van onze groep heeft kunt u altijd contact met mij opnemen. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Ivo Leemans 
Ledenadministratie Scouting De Watergeuzen  

 
p/a  Westerzicht 519 

4385 BJ Vlissingen 
 06 – 20 03 06 52 

 ledenadministratie@wg3.nl 
 
 

 

 
 

http://www.wg3.nl/
mailto:ledenadministratie@wg3nl
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Lidmaatschap reglement Scouting De Watergeuzen 

 

Dit reglement heeft zijn goedkeuring gekregen van de groepsraad van scouting De Watergeuzen, hierna de 
groepsraad genoemd, per datum 4 oktober 2012. De groepsraad is het bestuurlijke orgaan van de groeps-

vereniging van scouting de Watergeuzen, bestaande uit het dagelijks bestuur, oudervertegenwoordigers van 
jeugdleden, de leiding, groepsbegeleider, vertrouwenspersonen en overige leden. De contactgegevens kunt u 

op de bijgevoegde lijst  terug vinden. Van eventuele wijzigingen in dit reglement zult u schriftelijk op de hoogte 

worden gesteld. 
 

1. Inschrijving: 

− Vanaf de datum van inschrijving wordt het lid daadwerkelijk lid van scouting de Watergeuzen, en is als 
lidzijnde contributie verschuldigd als beschreven in paragraaf 4 van dit reglement. 

− Inschrijving dient schriftelijk te geschieden aan het adres van de speltakleid(st)er van het lid, middels het 

inschrijfformulier. 
 

2. Lidmaatschap: 

− Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kwartaal, en zal zonder tegen bericht steeds stilzwijgend 
worden verlengd. 

− Naast inschrijving bij scouting de Watergeuzen zal uw zoon / dochter worden aangemeld bij Scouting 

Nederland, dit voor eventueel af te leggen examens en benodigde verzekeringen voor de opkomsten en 

het gebruik van de vloot van de groepsvereniging. 
  

3. Aansprakelijkheid: 

− Het lid is tijdens, dus enkel gedurende de tijd dat een opkomst van zijn/haar speltak duurt, via scouting 
de Watergeuzen verzekerd, mits het lid zelf (of via de wettelijke vertegenwoordiger) WA-verzekerd is. 

Conform de polisvoorwaarden van de door scouting de Watergeuzen afgesloten verzekering bij Scouting 
Nederland zal te allen tijde de eventueel veroorzaakte schade in eerste instantie verhaald worden op het 

lid en daardoor zijn/haar verzekering. De polisvoorwaarden van onze ongevallenverzekering alsmede de 

aansprakelijkheidsverzekering kunt u - indien gewenst - ter inzage opvragen bij het groepssecretariaat. 

− Voor meerdaagse kampen wordt door scouting de Watergeuzen een aparte reis- en bagage verzekering 
afgesloten specifiek voor de deelnemende leden. 

 

4. Contributie: 

− De contributie dient per kwartaal te worden voldaan, vanaf het moment dat uw zoon / dochter wordt 

ingeschreven.  

− De contributie wordt rond de eerste dag van de maand van ieder nieuw kwartaal automatisch van uw 
rekening afgeschreven. Hiervoor dient u ons te machtigen met de bij dit reglement gevoegde machtiging. 

U kunt uw machtiging altijd weer intrekken door het sturen van een schriftelijke opzegging. 

− De contributie is per 1 april 2013 als volgt bepaald: 
 

Bevers   € 39,= per kwartaal 
Welpen  € 39,= per kwartaal 

 

Dolfijnen:   € 54,= per kwartaal 
Zeeverkenners:  € 54,= per kwartaal 

Wilde Vaart: € 54,= per kwartaal 
 

− Wanneer inschrijving bij onze groep binnen een kwartaal plaatsvindt, zult u de resterende maanden binnen 

dit kwartaal zelf moeten overmaken. 

− Wanneer er sprake is van een speltakverhuizing wordt de voor die speltak geldende contributie van kracht 
in het eerstvolgende kwartaal. Tot die periode kunt u de oude contributie handhaven. 

− Mocht er een wijziging van de contributiegelden plaatsvinden wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte 

gesteld door het bestuur. 

− Voor kampen of bijzondere opkomsten wordt een contante bijdrage gevraagd, dit altijd samen met een 
aanmeldstrookje voor die bijzondere activiteit. 

http://www.wg3.nl/
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− Mocht het financieel gezien niet mogelijk zijn om de contributie te voldoen, dan kunt u zich o.a. richten 

tot “Stichting Leergeld Walcheren” of  “Splinter Zeeland” welke beide intermediairs zijn van het “Jeugd 
Cultuur Fonds Zeeland”, of u neemt contact op met de ledenadministratie. 

− Indien aan de betaling van contributie niet wordt voldaan binnen de geldende periode zult u hierover 

maximaal drie keer een schrijven ontvangen; indien het openstaande bedrag dan nog niet is betaald is 

het bestuur genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen.  

− Reeds betaalde contributie zal niet door scouting de Watergeuzen terug worden betaald wanneer het lid 
zijn / haar lidmaatschap beëindigd, mits hiervoor een geldige reden is, te denken is aan verhuizen buiten 

de gemeentelijke grenzen en medische redenen. De groepsraad zal in dergelijke gevallen in haar 
vergadering beslissen of enige terugbetaling zal geschieden. 

 

5. Kledingvoorschriften: 

− Gelijk aan ieder lid behoort het lid bij het aangaan van het lidmaatschap en/of wijzigen van speltak het bij 
de speltak behorende uniform aan te schaffen. Het uniform dient tijdens elke opkomst gedragen te worden 

en volledig te zijn. 

− Ieder lid van de speltakken Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde Vaart is verplicht te beschikken over een 
zwemvest en deze iedere opkomst bij zich te hebben. Onze groep heeft afspraken gemaakt met de 

detailhandel zodat u deze tegen gereduceerde prijs aan kunt schaffen via de speltakleiding. 

− De speltakleid(st)er van het lid zal u de benodigde uitleg en gegevens met betrekking tot bovenstaande 
punten verstrekken gelijk met de overhandiging van dit reglement. 

 

6. Opzeggen lidmaatschap: 

− Opzegging dient u schriftelijk aan het adres van de ledenadministratie te melden, uiterlijk een maand voor 
aanvang van de nieuwe periode van contributiebetaling. Meldt u dit tevens bij de speltakleid(st)er. 

− Indien het bestuur via de leidinggevende(n) van het lid verneemt dat deze zijn/haar lidmaatschap heeft 

beëindigd zal het bestuur maximaal 3 keer het lid een schrijven doen toekomen met daarin het verzoek 
tot schriftelijk opzegging. Wanneer het lid een werkweek na verzenden van de 3e herinnering nog verzuimd 

zijn/haar lidmaatschap op te zeggen is het bestuur genoodzaakt het lidmaatschap, alsmede de contributie 

verplichtingen, per de des betreffende datum met een jaar te verlengen en pas dan als beëindigd te 
beschouwen.  

− Het bestuur behoudt zich het recht het lid in uitzonderlijke situaties per direct het lidmaatschap te 

ontnemen. Het bestuur zal het lid alsmede zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger hiervan schriftelijk op 
de hoogte stellen. Teruggave van reeds betaalde contributiegelden is in deze situatie uitgesloten. 

 

7. Wijzigingen van de persoonsgegevens van het lid: 
− Eventuele wijzigingen en of foutief geregistreerde gegevens van het lid dient u zo spoedig mogelijk 

schriftelijk / per e-mail  te melden aan de ledenadministratie of aan de speltakleid(st)er van het lid. Het 

bestuur is dan ook niet verantwoordelijk voor het verkeerd bezorgen van eventuele informatie en is tevens 
niet aansprakelijk (te stellen) wanneer het lid onjuist of onvolledig is geregistreerd ten gevolge van 

nalatigheid van het lid zijn zijde. 
 

8. Privacy beleid: 

− De gegevens van het lid worden door onze Scoutinggroep vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid              

behandeld en blijven uitsluitend binnen Scouting de Watergeuzen en Scouting Nederland. 
Persoonsgegevens   ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve 

applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op 
www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online 

(https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens. 

 

http://www.wg3.nl/
http://www.scouting.nl/privacy
https://sol.scouting.nl/
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Contact gegevens 
 
De volgende gegevens kunnen van pas komen tijdens het lidmaatschap van uw zoon/dochter. 
 
 

Speltakleiders   
   

Bevers  
Jessie Burggraaff 
06 – 40 74 10 39 
bevers@wg3.nl 

Welpen 
Guus van Pienbroek 
06 – 36 31 18 34 
welpen@wg3.nl 
  

 

   
Dolfijnen 
Irene de Buck 
06 – 27 36 70 38 
dolfijnen@wg3.nl 

Zeeverkenners  
Erik de Hamer (Schipper) 
06 – 34 24 15 84 
zeeverkenners@wg3.nl 

Wilde Vaart  
Carmen Mechielsen 
06 - 52 41 75 58 
wiva@wg3.nl 

   
   
Oudervertegenwoordiging   
   

Bevers 

Martijn Hage 
06 – 53 36 70 43 
martijnhage@zeelandnet.nl 
 

Welpen 

Joyce Verhoeff 
06 – 48 71 05 78 
deanjoyce@zeelandnet.nl 

 

   
Dolfijnen 
Mayke van de Kamp 
06 – 26 42 91 31 
Remko.en.mayke@gmail.com 
 

Zeeverkenners  
Marja van Elzelingen 
06 – 14 41 61 73 
mhvanelzelingen@hotmail.com  
 

Wilde Vaart 
Inge Soffers 
06 – 48 80 10 33 
inge@soffers.net 
 
 

   
   
Groepsbestuur   
   

Secretaris  

Ivo Leemans 
Westerzicht 519 
4385 BJ VLISSINGEN 
06 – 20 03 06 52 
secretariaat@wg3.nl 

Penningmeester  

Marinus Dijkhuizen 
De Mey van Streefkerklaan 2 
4384 KL Vlissingen 
06- 45 01 64 29 
 penningmeester@wg3.nl 

Voorzitter  

Richard van de Voorde 
Muddy Watersstraat 16 
4337 WK MIDDELBURG 
06 – 25 18 74 20 
voorzitter@wg3.nl 

   
Ledenadministratie 
Ivo Leemans 
Westerzicht 519 
4385 BJ VLISSINGEN 
06 – 20 03 06 52 
ledenadministratie@wg3.nl 

Overige leden 
Gerard van Gelder – algemeen lid 
Erik de Hamer - schipper 
Mayke van der Kamp – groepsbegeleider 
Vivian Baetens – BS Klaverlelie 
 

 

   
Vertrouwenspersonen  Verhuur 
“VACATURE”   

Hannie Scheele    
0118 – 472 170                                                                   
thsies@zeelandnet.nl 

                                                       Milan Renne    
                                                       06 – 27 99 52 40  
                                                              verhuur@wg3.nl 

http://www.wg3.nl/
mailto:bevers@wg3.nl
mailto:welpen@wg3.nl
mailto:martijnhage@zeelandnet.nl
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Inschrijfformulier 

Hierbij meld ik mijn dochter / zoon aan als lid van scouting De Watergeuzen en verklaar dat ik akkoord ga met 

het aan mij met dit inschrijfformulier overhandigde “Lidmaatschapsreglement Scouting De Watergeuzen”. 

Lidgegevens* 
Voornaam:                Achternaam:       

Tussenvoegsel(s):           Voorletters:                    

Geboortedatum:        
Geslacht:     Man / Vrouw **                        Speltak:                                     
 

Adresgegevens* 

Adres:          
Postcode:            Woonplaats:      

Telefoonnr.         
 

Contactgegevens ouder(s) verzorger(s) 1* 

Naam:              Telefoonnr.:      
E-mailadres:              

 
Contactgegevens ouder(s) verzorger(s) 2       

Naam:                                  Telefoonnr.:      

E-mailadres:                                        
 

Medische gegevens 
Ziektekostenverzekering: 

Maatschappij:            Polisnummer:      
Huisarts:            te               

Tandarts:           te               

Eventuele bijzonderheden: (medicijngebruik, allergie enz.) 
              

  
Zwemdiploma’s:                           Datum:                               

 
Gegevens verbergen?:        Ja / Nee **                                                                                              

(Bij wijziging gegevens (email,telefoonnr. enz.) graag zelf aanpassen in Scouts Online “SOL”) 

 
Beeldmateriaal:* 

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van 
onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. 

□ Ik heb géén bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop mijn kind mogelijk te zien is.                                                  
toestemming kan men te allen tijde intrekken!          
 
Ondertekening 
 

Plaats:        Datum:    Handtekening:     
 
*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen 
**Doorhalen wat niet van toepassing is 
Wanneer de gegevens verborgen zijn, zijn ze niet inzichtelijk voor iedereen die de ledenlijst van “De Watergeuzen” mag gebruiken. 
Alléén personen binnen onze groep die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals de penningmeester, ledenadministratie en het 
leidingteam) hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens. 

http://www.wg3.nl/
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Machtiging 

 
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan Scouting De Watergeuzen te 
Vlissingen, om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening het contributiebedrag per kwartaal te incasseren. 

 
 
Dhr./mevr. **  
 
Voorletters   : __________________________________________________ 
 
Tussenvoegsel  : __________________________________________________ 
 
Achternaam   : __________________________________________________ 
 
Geboortedatum  : __________________________________________________ 
 
Straat en huisnummer : __________________________________________________ 
 
Postcode   : __________________________________________________ 
 
Plaats    : __________________________________________________ 
 
IBAN Bankrekening : __________________________________________________ 
 
Naam kind   : __________________________________________________ 
 
Speltak ** : Bevers / Welpen / Dolfijnen / Zeeverkenners / Wilde Vaart   
 
Plaats en datum  : __________________________________________________ 
 
 
Handtekening  : __________________________________________________ 

 
Scouting De Watergeuzen, incassant-ID: NL61 ZZZ 201593350000 
 
Geef deze machtiging met het inschrijfformulier aan de speltakleid(st)er of zend deze aan de 
ledenadministratie. 
 

 
 
**Doorhalen wat niet van toepassing is 

http://www.wg3.nl/

