Spelregels

Voor u ligt het 'spelregel'-boekje. Hierin staat een aantal zaken
vermeld die voor u, als ouder/verzorg(st)er, van belang kunnen
zijn. Wij proberen u aan de hand van dit boekje zoveel mogelijk
te informeren over de meest gangbare onderwerpen zoals
contributiebetaling, opzeggen, kampen enzovoorts. De in dit
boekje gestelde regels dragen een bindend karakter.

Algemeen

Hubertus-Brandaan maakt deel uit van Scouting Nederland. De
vereniging Scouting Nederland wordt gevormd door vrijwillige
medewerkers die zich belangeloos inzetten voor de jeugd die het
scoutingprogramma speelt. Hubertus-Brandaan wordt net zoals
Scouting Nederland bestuurd door vrijwilligers.
Hubertus-Brandaan bestaat uit de speltakken Bevers, Welpen,
Waterscouts, Wilde Vaart, Loodsen en Hubertus-Brandaan Plus. Het
verschil tussen de speltakken wordt gekenmerkt door de leeftijden
van de leden. Zo zijn de Bevers bedoeld voor kinderen van 4 t/m 6/7
jaar, de Welpen voor kinderen van 6/7 t/m 10 jaar, de Waterscouts
voor kinderen van 10 t/m 14 jaar, de Wilde Vaart voor kinderen
van 14 t/m 18 jaar, de loodsen voor jongeren van 18 t/m 23 jaar en
Hubertus-Brandaan Plus voor staf-, bestuurs- en oud-leden van 18 jaar
en ouder. Elke speltak wordt geleid door een stafteam.
Alle stafteams tezamen vormen, aangevuld door een voorzitter,
penningmeester, secretaris, oudervertegenwoordiging en
materiaalmeester de groepsraad. De groepsraad is het overlegorgaan
voor alle groepszaken en draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid
voor de goede gang van zaken binnen de groep.
Het groepsbestuur heeft als belangrijkste taken het uitstippelen
van beleid, het behartigen van de financiële en materiële
belangen, fondsenwerving en het onderhouden van externe
contacten, bijvoorbeeld met de gemeente of voor de organisatie
van evenementen. Naast de groepsraad is er de Stichting Jongeren
Recreatie Voorburg die de Vliethof beheert.
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Lidmaatschap, aanmelden en opzeggen

Tezamen met dit boekje heeft u het inschrijfformulier en een medisch
formulier ontvangen. Om uw kind aan te melden als lid dient u deze
formulieren volledig ingevuld bij de staf in te leveren. Ter bevestiging
van uw inschrijving ontvangt u bericht van de penningmeester.
De op het inschrijfformulier vermelde gegevens, behoudens uw
telefoonnummer, zullen door ons worden doorgegeven aan Scouting
Nederland.
Het opzeggen van het lidmaatschap van uw kind dient schriftelijk
te gebeuren aan het adres van de penningmeester. Hierbij geldt een
opzegtermijn van 1 maand.
In zeer uitzonderlijke gevallen behoudt de Hubertus-Brandaan zich
het recht voor uw kind bij onbehoorlijk gedrag, waarbij het goed
functioneren van de speltak in het geding is, te royeren.

Contributie

Vanaf het moment van inschrijving bent u contributie verschuldigd.
De contributie dient per kwartaal vooruit te worden betaald. U kunt
dit het handigst met een automatische periodieke overschrijving
doen. U ontvangt dus géén acceptgiro. Bij achterstallige betaling
ontvangt u een aanmaning. De door ons gemaakte kosten hiervoor
kunnen u in rekening worden gebracht.
In incidentele gevallen kan het zijn dat u een extra financiële
bijdrage wordt gevraagd. Dit gebeurt over het algemeen bij
bijzondere activiteiten.

Verzekeringen

Via Scouting Nederland zijn er twee secundaire collectieve
verzekeringen. Dat zijn een aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering. Alle leden van de groep vallen automatisch onder de
dekking van deze verzekeringen.
Hierna volgen de belangrijkste punten. Een compleet overzicht van
de polisvoorwaarden is op te vragen bij de staf.
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Aansprakelijkheid:
Gedekt is schade aan derden waarvoor de groep of leden van de
groep aansprakelijk is tijdens activiteiten van de groep. Ook voor
aansprakelijkheid van de leden onderling is dekking.
Ongevallen:
Gedekt is een kapitaaluitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden
alsmede medische kosten ten gevolge van een ongeval. De
ongevallenverzekering geeft ook dekking tijdens het reizen van en
naar groepsactiviteiten.
Deze verzekeringen zijn het gehele jaar van kracht tijdens groeps
activiteiten voor alle leden en personen die tijdens bijzondere
evenementen vrijwillig meehelpen. Ook is tijdens het zomerkamp de
dekking van kracht.
Helaas wordt wel eens verondersteld dat ook persoonlijke
eigendommen onder de dekking van de groepsverzekering vallen.
Dat is niet het geval. Vindt u het belangrijk dat de persoonlijke
bagage van uw kind verzekerd is, dan dient u zelf zorg te dragen
voor een passende verzekering. Dat kan voor kampen bijvoorbeeld
een reisverzekering zijn.
Rechten ten aanzien van deze verzekeringen kunnen alleen
ontleend worden indien uw eigen verzekering niet de volledige
kosten dekt. In deze gevallen dient u dit terstond te melden bij
de verantwoordelijke persoon bij de groep, van wie de gegevens
verkrijgbaar zijn bij de staf.
De groep en/of stichting kunnen voor verlies of beschadiging
van persoonlijke eigendommen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden.

Uniform

Het uniform van de Hubertus-Brandaan bestaat uit een groepstrui
(€19,00) en T-shirt (€ 8,00). Het dragen van deze kleding is tijdens
bijeenkomsten verplicht. U kunt dit uniform verkrijgen bij de staf.
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Zwemvesten
Bij Hubertus-Brandaan dient elk kind vanaf de Welpen in het
kader van zijn veiligheid een zwemvest bij wateractiviteiten te
dragen. U betaalt éénmalig 35 euro, daarna zorgt de groep via
een collectief systeem dat uw kind elk jaar een passend zwemvest
heeft. Daarom blijft het zwemvest eigendom van de groep. Bij de
Welpen en Waterscouts gaat het om een kanovest en bij de Wilde
Vaart en Loodsen om een ‘self inflatable’ zwemvest.In de brief
die u na inschrijving van de penningmeester ontvangt over de
contributiebetaling, wordt ook de aanschaf van het uniform en het
zwemvest aangegeven.

Programma's

Regelmatig ontvangt u een programma waarop voor de komende
periode de activiteiten beknopt staan vermeld. Van specifieke
gegevens wordt u tijdig op de hoogte gebracht. Eventuele
afwijkende tijden staan op dit programma-overzicht vermeld. U
kunt de programma's ook vinden op www.hubertus-brandaan.nl

Opkomsten

U dient ervoor te zorgen dat uw kind tijdig aanwezig is. Bij
verhindering verzoeken wij u dit tijdig kenbaar te maken, zodat
daarmee rekening gehouden kan worden.

Weekenden

Afhankelijk van de speltak worden er regelmatig kampeerweekends
georganiseerd. Deze weekenden starten in de regel op zaterdag
ochtend en eindigen op zondagmiddag. Het kan voorkomen dat
kampeerweekenden worden opgeschort door bijvoorbeeld de weers
omstandigheden. U wordt hiervan telefonisch op de hoogte gesteld.

Zomerkampen

Jaarlijks wordt er een zomerkamp georganiseerd. Rond de
jaarwisseling ontvangt u gegevens over de data, plaats en kosten van
het zomerkamp. U dient tijdig kenbaar te maken of uw kind al dan
niet deelneemt aan dit evenement.
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Zowel voor weekenden als kampen dient uw kind tenminste te
beschikken over de volgende zaken:
slaapzak, luchtbed en/of matje, toilettas met inhoud, extra kleding,
regenkleding en een fiets (geldt niet voor de Bevers en de Welpen).
Een en ander dient zodanig te worden verpakt dat dit op handzame
wijze door uw kind kan worden vervoerd.
Kampgelden ten behoeve van de zomerkampen worden ieder jaar
vastgesteld. Doorgaans dient het kampgeld te worden betaald vóór
1 mei. Hierover ontvangt u tijdig bericht. Bij betaling van het
kampgeld voor deze datum ontvangt u een korting. Bij betaling ná
deze datum betaalt u de volledige kampsom. Bij annulering worden,
afhankelijk van het tijdstip van afmelden, bepaalde (reserverings)
kosten in rekening gebracht. Een en ander zal op de kampbrief
worden vermeld.

Autostoeltje

Indien u kind met de Scouting op pad gaat en kleiner is dan
1.35 meter, dan moet het een kinderzitje of zittingverhoger bij
zich hebben. Sinds 1 maart 2006 staat namelijk in de wet dat
kinderen onder de 1.35 meter voorin én achterin een kinderzitje of
zittingverhoger moeten gebruiken. Uw kind kan daarop zitten, ook
indien het met een andere ouder meerijdt. We vragen u er met ons
op toe te zien dat we met z’n allen veilig de weg op kunnen.

Tenslotte

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze folder of andere
zaken, dan kunt u zich altijd wenden tot de staf.
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De Gouden 7
1. Men dient op tijd aanwezig te zijn.
2. Absentie tijdig melden bij de staf.
3. Tijdens bijeenkomsten is het dragen van
het uniform verplicht.
4. De fiets en/of brommer moet in
deugdelijke staat zijn en minimaal aan
de wettelijke eisen voldoen.
5. De kwartaalcontributie moet vooraf
betaald zijn.
6. Schriftelijk opzeggen van lidmaatschap
dient minimaal één maand van te voren
te geschieden bij de penningmeester.
7. Roken en het nuttigen van alcoholische
dranken tijdens bijeenkomsten is voor
Bevers, Welpen, Waterscouts en Wilde
Vaart verboden.
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