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Aan: Ouder(s) / verzorger(s) nieuw lid bevers / welpen / scouts / R/S 

 
 
 
 
 
Betreft: Contributie Scouting Dirk Duyvel  

 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Bij Scouting Dirk Duyvel hebben we voor de speltakken (leeftijdsgroepen) t/m 18 jaar een 
gecombineerde contributie. De contributie is inclusief: 

• alle wekelijkse activiteiten 

• alle weekenden 

• das en insignes voor op de ScoutFit (uniform-blouse) 
 
De contributie is exclusief: 

• de ScoutFit (uniform-blouse) → te koop bij de ScoutShop of tweedehands 

• het zomerkamp → de leiding informeert u over datum en kosten 
 
De contributie bedraagt: 

• voor bevers en welpen: € 36,50 per kwartaal (€ 146 per jaar) 

• voor scouts en R/S: € 39,00 per kwartaal (€ 156 per jaar) 
 
Als u per kwartaal betaalt, dan zijn de betaalmomenten 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni. 
Betaalt u liever per jaar, dan ontvangen we de contributie graag op 1 september. Ons seizoen loopt 
van 1 september t/m 31 augustus. 
 
Als uw kind tijdens het seizoen lid wordt, dan betaalt u voor het eerste kwartaal alleen de maand(en) 
dat uw kind lid is. Dit ronden we af op gehele maanden en het bedrag op gehele euro’s.   
 
Wij ontvangen de contributie graag op de volgende bankrekening: 
 
Scouting Dirk Duyvel 
NL41 TRIO 0320 4498 58 
Onder vermelding van ‘Contributie <Naam kind>’ 
 
Tip: stel een automatische overboeking in, zo hoeft u er niet meer aan te denken. 
 
U kunt de contributie voor meerdere kinderen tegelijk overmaken. Vermeld in dat geval de namen van 
alle kinderen waarvoor de contributie betaald wordt. 
 
Als u een AlkmaarPas of DijkenwaardPas heeft, dan kunt u (een deel van) de contributie daarmee 
betalen. Kan uw kind structureel niet aan alle activiteiten meedoen (bijvoorbeeld vanwege gescheiden 
ouders) of spelen er financiële problemen waardoor de bijdrage voor activiteiten een belemmering 
vormt, neem dan contact op met de penningmeester. Wij streven ernaar dat alle kinderen ongeacht de 
financiële situatie mee kunnen doen. 
 
Als u vragen heeft, mail dan naar penningmeester@dirkduyvel.nl 

https://www.dirkduyvel.nl/
mailto:penningmeester@dirkduyvel.nl

