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Lidmaatschap
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap bij vereniging scouting Dr. Saal van
Zwanenberg te Oss (vanaf nu Saal-Oss) Door het aanmelden als lid Saal-Oss bevestigt u dat u bekend en akkoord
bent met deze voorwaarden. U gaat tevens akkoord met ons huishoudelijk regelement en het huishoudelijk
regelement van scouting Nederland
1.2 Alle jeugd- en kaderleden van vereniging Saal-Oss worden als lid ingeschreven bij de vereniging Saal-Oss,
scoutingregio Noordoost Brabant en scouting Nederland.
1.3 Een seizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus
1.4 Inschrijving vindt plaats middels het ondertekenen van een volledig ingevuld inschrijfformulier door het desbetreffende
lid of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Het formulier dient afgegeven te worden aan de leiding van de speltak of
aan ons secretariaat.
1.5 Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend per brief, mail of telefoon bij het secretariaat. Uitschrijven bij de
leiding of via andere wegen wordt als niet ontvankelijk beschouwd.
1.6 Na het opheffen van een lidmaatschap kan er nog een naheffing in rekening gebracht worden wat het algemene deel
van de contributie, de contributie van de overkoepelende organen en een aantal losse maanden aan lidmaatschap
bevat. De penningmeester zal u hierover binnen zes weken na opzeggen inlichten. Indien men opzegt voor 1
september zal er geen naheffing in rekening gebracht worden voor het toekomstige seizoen.
1.7 Na het opheffen van een lidmaatschap voor 1 maart kan men aanspraak maken op restitutie van een gedeelte van de
reeds betaalde contributie. De penningmeester zal u hierover binnen zes weken na opzeggen inlichten.
1.8 Het lidmaatschap kan ook beëindigd worden bij royement. Het vereningsbestuur besluit in dezen en volgt hierbij de
van toepassing zijnde procedure zoals weergegeven in het huishoudelijk regelement van scouting Nederland.
Wanneer van toepassing wordt het betreffende lid en, bij minderjarigheid, zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger,
schriftelijk in kennis gesteld van de te doorlopen procedure en het uiteindelijk besluit van het verenigingsbestuur.
Contributie
2.1 Alle leden van Saal-Oss hebben een contributieverplichting, tenzij anders besloten door het verenigingsbestuur.
2.2 Voor het betalen van de contributie ontvangen alle leden of hun wettelijk vertegenwoordigers in oktober of november
van het scoutingseizoen een factuur. Deze factuur bevat een volledig scoutingseizoen, lopende van 1 september t/m
31 augustus.
2.3 Het bestuur kan te allen tijden besluiten om af te wijken van lid 2.1 en 2.2.
2.4 De contributie wordt voorafgaand aan het scoutingseizoen bepaald door het bestuur en voorgelegd aan de
groepsraad. De contributie wordt per speltak vastgesteld. Het bestuur is verplicht om de contributie te communiceren
via de website.
2.5 De contributie voor de speltakken bevers, welpen, scouts en explorers bevat alle opkomsten, vaste groepsactiviteiten,
weekendjes en een afsluitend zomerkamp of weekend. Tevens wordt een gedeelte van de contributie afgedragen aan
het lidmaatschap van scoutingregio Noordoost Brabant en scouting Nederland.
2.6 Er is geen mogelijkheid tot restitutie van (een gedeelte van) de contributie, indien leden niet deelnemen aan bepaalde
opkomsten, groepsactiviteiten, weekenden of het zomerkamp.
2.7 De contributie voor de speltakken pivo’s/roverscouts en stam bestaat uit het lidmaatschap van scoutingregio
Noordoost Brabant en scouting Nederland en een kleine vergoeding voor het gebruik van de blokhut.
2.8 Bij grove contributieachterstand wordt een incassobureau ingeschakeld. Mogelijk kan tot sanctiemaatregelen als
schorsing of royement van het desbetreffende lid worden overgegaan. Hierover beslist, op voorstel van de
penningmeester, het verenigingsbestuur in overleg met de leiding van de desbetreffende speltak.
Aansprakelijkheid
3.1 Vereniging Saal-Oss is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.
3.2 Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het clubgebouw en ander materiaal door leden wordt verhaald op grond
van wettelijke aansprakelijkheid.
3.3 Vereniging Saal-Oss heeft geen doorlopende reisverzekering voor zijn leden. Wanneer een lid deelneemt aan het
zomerkamp, kan er door scouting Saal-Oss een reisverzekering afgesloten worden die secundair is aan de
reisverzekering van het lid.
3.4 Indien de teamleider van een leidingteam het nodig acht om medische hulp in te schakelen, kan vereniging Saal-Oss
hier niet financieel verantwoordelijk voor gehouden worden.
Overige
4.1 Bij het scoutingthema hoort een uniform. Bij inschrijving dient u deze aan te schaffen. Tevens wanneer het lid
overvliegt naar een andere speltak dient er een gedeeltelijk nieuw uniform aangeschaft te worden. De kosten voor dit
uniform zijn voor eigen rekening. Het uniform kan besteld worden bij de leiding of bij de scoutshop.
4.2 Er worden door de verschillende speltakken acties georganiseerd om de contributie zo laag mogelijk te kunnen
houden en toch een zo uitdagend mogelijk programma aan te bieden. Er wordt van alle leden verwacht dat ze aan
deze acties deelnemen om deze acties tot een succes te maken.
4.3 Tijdens activiteiten wordt er regelmatig beeldmateriaal gemaakt. Dit beeldmateriaal mag door vereniging Saal-Oss op
de website geplaatst worden en gebruikt worden voor promotionele activiteiten. Indien men bezwaar heeft tegen
bepaalde foto’s kan men dit kenbaar maken bij de speltakleiding of het secretariaat.
4.4 Het kunnen overleggen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht voor leden van 18 jaar en ouder. Een
VOG is tevens verplicht voor explorers, pivo’s of stamleden die doorstromen naar een kaderfunctie. Ongeacht het
bovenstaande kan het verenigingsbestuur altijd het overleggen van een VOG eisen ten behoeven van het verkrijgen
van het kaderlidmaatschap van scouting Saal-Oss.
4.5 Het verenigingsbestuur kan alle leiding verplichten tot het volgen van diverse cursussen binnen de scouting academy
om zo een voldoende gekwalificeerd kaderteam te krijgen.

