INFOBRIEF VERZEKERINGS- & LIDGELD
Beste ouders
Recent zijn we van start gegaan met een nieuw scoutsjaar. Dit gaat gepaard met het hernieuwen
van lidgeld en verzekeringen. Het verzekeringsgeld (29 euro) is een bedrag dat we per lidvdienen
te betalen aan de verzekeringsmaatschappij Arena die aan de hoofdzetel van FOS Open Scouting is
verbonden. Door het betalen van deze som is uw kind tijdens scoutsactiviteiten goed verzekerd voor
lichamelijke schade, burgerlijke en persoonlijke aansprakelijkheid, alsook voor rechtsbijstand.
Het lidgeld (11 euro indien enig kind in de scouts, 6 euro indien meerdere kinderen van hetzelfde gezin in de scouts) is de redelijke som die we vragen aan iedereen die zich wil aansluiten bij onze
eenheid. Dit lidgeld wordt gebruikt om kosten te dekken zoals elektriciteit, gas, water, …, maar ook om
spel- en knutselmateriaal aan te kopen. We houden deze som bewust laag omdat we een jeugdbeweging willen zijn die qua budget voor iedereen toegankelijk is.
Gelieve het strookje hieronder in te vullen voor elk van uw kinderen. Het is belangrijk voor de vlotte
verwerking dat het strookje apart per kind wordt afgegeven aan de verantwoordelijke van zijn of haar
tak, dit ten laatste op 3 november 2018. Dit is tevens de uiterste datum voor de overschrijving.
Mogen we uitdrukkelijk vragen geen geld mee te geven/over te schrijven dat voor andere takken
bestemd is of om geen geld in brievenbussen van leiding achter te laten. Met meer dan 200 leden is
het verzamelen van al die lidgelden immers een complex werk en dergelijke zaken maken het nodeloos
moeilijk.
Tot slot: kinderen die net nieuw zijn in onze jeugdbeweging mogen 3 aaneensluitende weken gebruik
maken van een gratisverzekering en kunnen wachten totdat deze periode verstreken is alvorens inschrijvings- en verzekeringsgeld te betalen.
Aangezien dit systeem het hele jaar door loopt, hoeven nieuwe leden natuurlijk geen rekening te houden met de einddatum 03/11/2018.
Graag hadden wij ook uw toestemming gevraagd over het verschijnen van uw kind op foto’s en in
filmpjes die gemaakt worden tijdens onze werking. Deze komen op onze site alsook soms op sociale
media. Indien u dit niet wenst, laat dit dan uitdrukkelijk weten aan de takleider, alsjeblieft. Alles in
verband met de privacy van uw kind staat in de privacywet dat aansluit op de medische fiche.
TAK: BEVERS

REKN: BE15 7370 2706 1730

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik (naam ouder of voogd) ..............................................
wil graag mijn kind ........................................................
verzekeren voor het volgende scoutsjaar 2017-2018.
Ik heb 1 kind in de scouts & betaal 40 EUR (29 EUR verzekering + 11 EUR lidgeld)
Ik heb meerdere kinderen in de scouts & betaal per kind 35 EUR (29 EUR verzekering + 6 EUR lidgeld)
naam broer of zus:..........................................................

tak broer of zus: ............................................................

Handtekening ouder of voogd:

28ste FOS De Sperwer | Oostmoer 2b | 9950 Waarschoot
info@scoutswaarschoot.be | www.scoutswaarschoot.be
Eenheidsleider: Pienter Coda (Yorick) : 0474 87 37 50

