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Versie 2, 9 februari 2016

1. Contributie
Elk lid van Scouting Kon-Tiki is contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie, alsmede andere
bijkomende (eenmalige) kosten en kosten voor activiteiten, zijn te vinden in het document B02 ‘Financiële
informatie Scouting Kon-Tiki’.
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zal de hoogte van de contributie worden geëvalueerd en eventueel
bijgesteld. Over een eventuele wijziging van de contributie worden de leden apart geïnformeerd. Indien er
geen wijziging in de contributie plaatsvindt, zal hierover niet gecommuniceerd worden.
Eén maand na het vaststellen van de contributie zal een brief met verzoek tot betaling van de contributie
verstuurd worden. De betalingstermijn is dertig dagen, betaling dient te geschieden naar het rekeningnummer
zoals vermeld op de contributiebrief. Indien wenselijk kan een betalingsregeling getroffen worden. Hiervoor
dient contact met de penningmeester opgenomen te worden.

2. Verplichte uitrusting
Voor elk jeugdlid geldt een verplichte uitrusting, bestaande uit:
Voor welpen:
• Clubdas
• Welpentrui

Voor waterwelpen, zeeverkenners en wilde vaart:
• Clubdas
• Uniform overhemd of clubtrui
• Regenpak en deugdelijke (boot)schoenen
• Goedgekeurd reddingsvest
• Een overall voor de onderhoudsperiode1
• Veiligheidsschoenen2

Bovenstaande uitrusting dient door het lid of de ouders/verzorgers te worden aangeschaft.
Voor jeugdleden van elke speltak is het in bezit hebben van minimaal zwemdiploma A verplicht.

3. Opkomst
Opkomsten worden georganiseerd door de leiding van de betreffende speltak. Zij zullen direct met de leden
en/of ouders/verzorgers communiceren over de komende opkomsten. Het is voor de organisatie van het
programma daarom ook belangrijk dat de leiding bijtijds op de hoogte gesteld wordt van eventuele afwezigheid
van een lid. Leden dienen op tijd voor opkomst aanwezig te zijn.

4. Rook-, drugs- en alcoholbeleid
Op Scouting Kon-Tiki geldt een strikt drugsbeleid. Drugs van welke aard dan ook zijn ten strengste verboden. Bij
het constateren van eventueel bezit of gebruik van harddrugs zal altijd contact worden opgenomen met de
politie.
Op Scouting Kon-Tiki zijn de regels van NIX van toepassing. Dit betekent, geen 18: geen alcohol. Zie het
document B03 ‘Rook-, drugs- en alcoholbeleid op Scouting Kon-Tiki’.

1
2

Niet van toepassing voor waterwelpen
Veiligheidsschoenen zijn verplicht voor personen betrokken bij hijsen van bootjes
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5. Communicatie
Om kosten te besparen worden brieven enkel per e-mail verstuurd naar de adressen die bekend zijn bij de
centrale ledenadministratie. Het is de verantwoordelijkheid van het jeugdlid en/of zijn/haar ouders/verzorgers
om de gegevens van het lid en de ouders/verzorgers te allen tijde up-to-date te houden.
De meest recente versie van dit document is op te vragen bij het secretariaat. Eventuele wijzigingen in de
voorwaarden zullen worden gecommuniceerd naar alle bij ons bekende e-mailadressen van leden en hun
ouders/verzorgers.

Secretariaat: Greet van de Woord
secretaris.kontiki@gmail.com
Document-id: B01-V2-2016

