Welkom bij de Terwindtvaarders!
Dit zijn de algemene voorwaarden voor de aanmelding van uw kind. We houden het graag simpel en
duidelijk. Daarom hieronder een paar zaken die belangrijk zijn om goed door te lezen alvorens de
aanmelding te bevestigen:

Aanmelden
Aanmeldingen lopen via onze website (inschrijfformulier). Bij het versturen van de aanmelding gaat u
akkoord met deze algemene voorwaarden. U krijgt altijd via e-mail een bevestiging van de aanmelding.
Indien u 14 dagen na de aanmelding nog geen bevestiging heeft ontvangen, dan dient u contact op te
nemen met secretariaat@terwindtvaarders.nl.

Lidmaatschap
Het scoutingseizoen start jaarlijks in September en loopt tot en met het zomerkamp in de
zomervakantie. Vanwege de capaciteit van het varend materieel is er een maximum aantal leden per
speltak. Leden die zijn aangemeld en op de wachtlijst zijn geplaatst stromen in de meeste gevallen in
het begin van het seizoen in. Instromen gedurende het seizoen is ook mogelijk, mits de groepsgrootte
dit toelaat. Voordat een nieuw lid instroomt, zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden en zullen
een aantal zaken doorgesproken worden. Algemene programma informatie kunt u ook alvast hier op
onze website bekijken.
Pas als het lid geplaatst wordt, gaat men contributie betalen. Als een nieuw lid start geldt een proeftijd
van 4 weken. In deze proeftijd kan het lidmaatschap beëindigd worden zonder dat daarvoor een
contributie verplichting geldt.
Een kind kan alleen lid worden van de Terwindtvaarders als minimaal zwemdiploma A in bezit is.
Contributie
De contributie periode voor een jaar lidmaatschap is van Januari tot en met December. De contributie
verschilt per speltak en is voor 2019/2020 als volgt onderverdeeld:
Dolfijnen (8-12 jaar):
Zeeverkenners (12-16 jaar):
Wilde Vaart (16-18 jaar):

€135
€165
€165

Bovengenoemde bedragen gelden voor leden uit de gemeente Maasgouw. Woont u niet in deze
gemeente
dan
kunt
u
contact
opnemen
met
de
penningmeester
(penningmeester@terwindtvaarders.nl) om het actuele contributiebedrag op te vragen.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om de contributie redelijkerwijs te wijzigen, indien dit nodig
blijkt te zijn.
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Betaling contributie
In het begin van het kalenderjaar wordt een digitale factuur en betaalverzoek verstuurd voor het
voldoen van de contributie. Stroomt een nieuw lid op een ander moment in, dan wordt de factuur naar
rato opgesteld. Het is mogelijk om de factuur in 3 termijnen van elk 4 maanden te betalen. Hiervoor
kan men contact opnemen met onze penningmeester via penningmeester@terwindtvaarders.nl.

Beëindiging lidmaatschap
Indien een lid onverhoopt het lidmaatschap wil beëindigen dient dit kenbaar worden gemaakt aan de
secretaris van de Terwindtvaarders via email: secretariaat@terwindtvaarders.nl.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap voor 1 Juli is het mogelijk om de helft van de contributie voor
het desbetreffende jaar terug te krijgen. Bij beëindiging van het lidmaatschap na 1 Juli kunt u het
resterende bedrag niet meer terugvragen.
Voor restitutie dient u zelf contact op te nemen met de penningmeester via email:
penningmeester@terwindtvaarders.nl
Andere kosten
Bij de Terwindtvaarders hoort gepaste kledij (trui, frokje, uniform). Hiervoor ontvangt het lid van de
vereniging een bestelformulier waarbij de bestelling geplaatst en betaald kan worden. Verder zijn de
kosten voor het zomerkamp en voor overige bijzondere activiteiten (bijv. een dropping of hike) niet
inbegrepen in de jaarcontributie.
Huisregels
Binnen de vereniging zijn afspraken gemaakt en deze kunnen worden beschouwd als huisregels die
zorgen voor binding en verantwoordelijkheid. Als Terwindtvaarders zijn we aangesloten bij Scouting
Nederland en volgen we de huisregels zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement van Scouting
Nederland. Het zijn voorwaarden voor een goed functionerende organisatie. U kunt het huishoudelijk
reglement van Scouting Nederland hier terugvinden:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/huishoudelijk-reglementscouting-nederland/2428-huishoudelijk-reglement-scouting-nederland-1
Verzekeringen
Tijdens scouting activiteiten valt elk lid onder de aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering
en werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersdeelnemers van Scouting Nederland. Op de website van
Scouting Nederland kunt u verdere details hierover vinden:
https://www.scouting.nl/ondersteuning/verzekeringen/verzekeringen-voor-scoutinggroepen
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Elektronische hulpmiddelen
Het wordt vanwege de vele activiteiten op en rondom het water afgeraden om elektronische
hulpmiddelen (bijv. smartphones, smartwatches en radio’s) mee te nemen naar de opkomst van de
scouting. De Terwindtvaarders kunnen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor
verlies of diefstal hiervan. De verzekeringen van Scouting Nederland die standaard bij het lidmaatschap
zijn inbegrepen bieden hier ook geen dekking voor.

Overige
Er worden door de vereniging acties georganiseerd om de contributie zo laag mogelijk te kunnen
houden. Van de leden wordt verwacht dat ze aan deze actie(s) een bijdrage leveren om het tot een
succes te brengen. We zouden het meer dan waarderen als daarbij ook ouder(s)/verzorger(s) een
bijdrage leveren. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de eieractie voor Pasen.

Privacy: Toestemming Ledenadministratie
Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren,
activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden
opgenomen in het beveiligde ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland. Leden hebben zelf
altijd inzicht in hun eigen gegevens en de mogelijkheid deze te bewerken of af te schermen. Hoe we
met je gegevens omgaan staat beschreven op: www.scouting.nl/privacy
Privacy: Goedkeuring beeldmateriaal
Bij de Terwindtvaarders maken we foto's en filmpjes van onze activiteiten en dit gebruiken we voor de
nieuwsbrief en om te delen met leden onderling. Via het aanmeldformulier vragen we hiervoor uw
toestemming. Deze toestemming kan ten alle tijden weer worden ingetrokken. Voor verdere vragen
of opmerkingen over hoe wij met persoonsgegevens van leden omgaan kan er contact worden
opgenomen met ons via privacy@terwindtvaarders.nl.
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