
 

Scouting De Meridiaan 
 

 Inschrijfformulier  
      

Scouting de Meridiaan ● Maurice Garinpad 15 ● 1335 LZ Almere Buiten 
postadres leden Adrienne Solserstraat 75 ● 1325 PJ Almere  

tel 06 21501279 ● e-mail leden@scoutingdemeridiaan.nl ● web www.scoutingdemeridiaan.nl 
kvk 41246846 ● contributie IBAN NL57INGB0006897440 

 

 

Binnen Scouting De Meridiaan gelden een aantal regels: 

 De contributie voor iedere speltak bedraagt € 176,00* per jaar of € 44,00* per kwartaal en wordt vooraf 
betaald, aan het begin van het scoutingjaar [in oktober] of aan het begin van het kwartaal. 

 

 De deelname aan de eerste 3 opkomsten wordt gezien als proefperiode en is gratis.     
    

 De opkomsten na de proefperiode, in het lopende kwartaal, worden wel in rekening gebracht. 
 

 Een nieuw lid wordt ook altijd bij de Landelijke Vereniging Scouting Nederland in Leusden ingeschreven.  
Na inschrijving door de ledenadministratie ontvangt het lid van de Landelijke Vereniging Scouting 
Nederland een Scoutcard met lidnummer en 4x per jaar het speltak scouting magazine. 

 

 Een nieuw lid wordt altijd in de speltakgroep geïnstalleerd  door de leiding van de speltak en ontvangt 
daarbij eenmalig een volledig installatiepakket bestaande uit: Groepsdas met Dasring en Groepsteken, 
Installatieteken Scouting Nederland, Regioteken, Groepsnaambandje  en Speltakteken.   

 

 Bij de eerste nota worden de installatie- en inschrijfkosten á € 25,00* eenmalig in rekening gebracht. 
 

 De leden dragen een “Scoutfit”; dat wil zeggen geschikte kleding, conform de speltak, waaraan het lid 
deelneemt, en de richtlijnen van Scouting Nederland. Deze wordt zelf aangeschaft bij een van de 
Scoutshops [zie: www.scoutshop.nl]. 

 

 De leden zijn op tijd aanwezig in de opkomst van de speltakgroep of worden op tijd bij de leiding van de 
speltakgroep afgemeld. 

 

 De ledenadministratie voert in het Scouts-On-Line register van Scouting Nederland eenmalig de op het 
inschrijfformulier verstrekte gegevens in [persoonlijk inlogaccount aanmaken via: https://sol.scouting.nl] 
 

 Tijdens opkomsten, weekends of kampen is het van groot belang dat we de juiste persoonlijke gegevens   
bij ons hebben (in geval van nood). De leden verstrekken de juiste gegevens op het bijzonderhedenformulier 
en houden deze zelf actueel, door eventuele tussentijdse wijzigingen tijdig te melden bij de leiding van de 
speltak en zelf in te voeren in SOL, het Scouts-On-Line register van Scouting Nederland. 

 

 Het opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren, vóór de 1e dag van het volgende 
kwartaal. Het lopende kwartaal is opzegtermijn. Uitschrijfformulieren zijn in het clubgebouw aanwezig of 
aan te vragen via leden@scoutingdemeridiaan.nl en worden na invullen en ondertekening retour gestuurd 
naar de Ledenadministratie van de Meridiaan. 

 

 Het lopende kwartaal dient altijd volledig betaald te worden; hierover worden geen terugbetalingen gedaan.  
 
 

Ik verklaar akkoord te gaan met bovenstaand reglement  
door middel van de ondertekening op de voorzijde. 

*prijswijzigingen voorbehouden 

 Reglement  
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