
Algemene Voorwaarden van Lidmaatschap Scoutinggroep Bataven Ludger per 01-04-2017 

Algemene Voorwaarden van Lidmaatschap 
 
Artikel 1, Aanmelding en inschrijving en beëindiging 
lidmaatschap 
a. Door inschrijving verleen je toestemming de persoons- en 

gezondheidsgegevens van jezelf (als je 18+ lid bent) of van je 
kind op te nemen in de landelijke database van Scouting 
Nederland en in de ledenadministratie van Scoutinggroep 
Bataven Ludger. 

b. Gezondheidsgegevens worden alleen in onze eigen 
ledenadministratie opgenomen tenzij wordt deelgenomen 
aan activiteiten op (sub)regionaal of landelijk niveau.  

c. Persoonlijke gegevens van leden worden door 
Scoutinggroep Bataven Ludger niet aan derden beschikbaar 
gesteld. 

d. Ouders/verzorgers van jeugdleden en leden van 18 jaar en 
ouder dienen  de persoonlijke gegevens in “Scouts On Line ” 
actueel te houden. 

e. Het lidmaatschap loopt door tot en met het kwartaal waarin 
het lidmaatschap wordt opgezegd.  

f. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk bij de 
penningmeester van de groep worden gedaan en kan tot 
uiterlijk één maand voor afloop van het kwartaal 
plaatsvinden. 

g. Van de opzegging van het lidmaatschap wordt een 
ontvangstbevestiging gestuurd door de penningmeester. 

 
Artikel 2, Contributie en incasso 
a. Door inschrijving verklaar je dat de contributie op tijd 

betaald wordt. Je gaat akkoord met een incasso-opdracht 
per kwartaal (4x per jaar). 

b. De incasso-opdracht wordt uitgevoerd door de 
penningmeester van de groep.  

c. Wanneer een incasso-opdracht onverhoopt niet kan 
worden afgeschreven stuurt de penningmeester een 
herinnering.  Bij herhaaldelijk niet betalen van de 
contributie kan de penningmeester een spelstop opleggen 
totdat de verschuldigde contributie is voldaan. 

d. De betaling van de contributie gaat in zodra de 
kennismakingsperiode van maximaal 4 weken verstreken 
is. 

e. In vakantieperiodes loopt de contributie door. 
f. Scoutinggroep Bataven Ludger behoudt zich het recht voor 

om de hoogte van de contributie te wijzigen. Tenminste 
drie maanden voor de wijziging worden de leden hiervan in 
kennis gesteld. 

 
Artikel 3, Normen en waarden 
a. Leden dienen zich te houden aan algemeen geldende 

normen van fatsoen (taalgebruik, gedrag). 
b. Leden dienen  zich te  houden aan voorschriften, 

reglementen en regels van Scoutinggroep Bataven Ludger. 
Het betreffen hier beschreven als ook onbeschreven 
regels.  

c. Scoutinggroep Bataven Ludger houdt voor alcoholgebruik 
en roken de wettelijke leeftijdsgrenzen aan. 

d. Drugsgebruik is niet toegestaan. 
e. De leiding kan een controle uitvoeren op het bezit van 

alcohol, drugs en rookwaar. 
f. Scoutinggroep Bataven Ludger heeft het recht om – 

vanwege haar moverende redenen – het lidmaatschap van 
een individueel lid op elk willekeurig moment te 
beëindigen. Dit besluit neemt het groepsbestuur in overleg 
met de speltakleiding.  

 
 
 

 
 
Artikel 4, Beeldmateriaal, social media 
a. Scoutinggroep Bataven Ludger heeft het recht om 

beeldmateriaal dat tijdens scoutingactiviteiten gemaakt is  
te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aparte 
toestemming van of financiële tegemoetkoming aan de 
deelnemer. 

b. Beeldmateriaal wordt alleen op de website of in andere 
publicaties van de groep geplaatst mits het beeldmateriaal 
de persoonlijke integriteit  van de afgebeelde persoon 
en/of de algemeen geldende fatsoensnormen respecteert 
en er geen negatieve beeldvorming over de afgebeelde 
persoon of onze groep wordt opgeroepen. 

c. Beeldmateriaal wordt slechts verwijderd na uitdrukkelijk 
schriftelijk - en beargumenteerd  verzoek aan het 
groepsbestuur. 

 
Artikel 5, Risico en aansprakelijkheid 
a. Door inschrijving verklaar je te beschikken over een geldige 

WA- (aansprakelijkheid)- en ziektekosten- verzekering.   
b. Door lid te worden van Scoutinggroep Bataven Ludger ben 

je automatisch aanvullend verzekerd via Scouting Nederland 
voor ongevallen tijdens scoutingactiviteiten en op weg van 
en naar deze activiteiten. De voorwaarden van deze 
verzekering zijn op te vragen bij Scouting Nederland.  

c. Scoutinggroep Bataven Ludger kan niet aansprakelijk 
worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging van 
eigendommen van haar leden tijdens scoutingactiviteiten. 

d. Scoutinggroep Bataven Ludger kan niet aansprakelijk 
worden gehouden voor matriële- of immatriële schade als 
gevolg van ongeval of letsel van het lid of derden, ontstaan 
op welke wijze dan ook, tijdens scoutingactiviteiten. 

e. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan 
eigendommen van Scoutinggroep Bataven Ludger, indien 
deze schade aan nalatigheid of schuld van dit lid is te wijten. 

 
Artikel 6, Medezeggenschap 
a. Medezeggenschap van ouders / verzorgers is geregeld in de 

statuten van Scoutinggroep Bataven Ludger. 
 
Artikel 7, Vertrouwenspersoon 
a. Ouders / verzorgers van jeugdleden en leden van 18 jaar en 

ouder hebben het recht om met een vertrouwenspersoon 
en/of bestuurslid van Scoutinggroep Bataven Ludger te 
spreken. Indien gewenst in het bijzijn van professionals van 
Scouting Nederland. 

 
Artikel 8, Slotbepaling  
a. In situaties waarin deze Algemene Voorwaarden van 

Lidmaatschap niet voorzien beslist het groepsbestuur. 

  


