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Scouting Wellerlooi is onderdeel van Scouting Nederland. Naast de door Scouting Nederland opgestelde 

gedragscode en het huishoudelijk reglement willen we een aantal regels nog eens extra onder de aandacht 

brengen. 

Door lid te worden van onze vereniging ga je akkoord met deze regels. 

 

1. De contributie van Scouting Wellerlooi bedraagt € 100,00 per seizoen. Dit bedrag wordt in twee 

termijnen middels automatische incasso geïnd in de maanden maart en november. 

Naast de contributie vragen we voor onze kampen een eigen bijdrage. 

 

2. Gedurende het lidmaatschap krijg je een uniform van Scouting Wellerlooi in bruikleen.  

Ons uniform bestaat uit een blouse, das en dasring. Het uniform dient na beëindiging van het 

lidmaatschap in goede staat ingeleverd te worden. 

Kosten van eventuele gebreken aan het uniform zullen door Scouting Wellerlooi in rekening worden 

gebracht. 

 

3. Het is niet verplicht om het uniform bij iedere bijeenkomst te dragen.  

Bij officiële gelegenheden en/of op verzoek van de leiding dienen alle leden in uniform te verschijnen. 

 

4. Kun je een keertje niet meld je dan tijdig af bij de leiding van je speltak. 

 

5. Alle jeugdleden zijn gelijk. Iedereen mag meedoen en er wordt niemand buitengesloten. 

 

6. Pesten, schelden en ander ongewenst gedrag is niet toegestaan. 

 

7. Onze leden hebben respect voor de natuur. Er wordt niets vernield en er wordt geen rommel achter 

gelaten. 

 

8. Tijdens bijeenkomsten en activiteiten is roken en het gebruik of in bezit hebben van alcohol en drugs niet 

toegestaan. 

 

9. Wij verwachten van onze leden: 

• Dat ze duurzaam omgaan met de materialen die hun ter beschikking staan. 

• Dat ze respectvol met elkaar omgaan. 

• Dat ze zich inzetten en actief meedoen tijden bijeenkomsten en activiteiten. 

• Dat ze zich houden aan de gemaakte afspraken. Het herhaaldelijk niet naleven van de afspraken 

wordt beschouwd als ongewenst gedrag.  

 

10. Ongewenst gedrag 

• Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag zal de leiding van de speltak het jeugdlid hierop 

aanspreken. 

• Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag zal de leiding van de betreffende speltak dit melden aan het 

bestuur en worden de ouders van het jeugdlid op de hoogte gebracht. 

• Bij blijvend ongewenst gedrag kan door het bestuur van Scouting Wellerlooi het lidmaatschap van 

het jeugdlid beëindigd worden. 

 

 

 


