
Beste ouder(s) / verzorger(s),

De scoutsleiding heeft besloten om voortaan (ingaande 1 januari 2013) het
activiteitengeld per automatische incasso te gaan innen. Hiervoor heb ik als
speltakgeldbeheerder de juiste bankgegevens nodig en een machtiging.

Activiteitengeld is voor de Scouts per kwartaal een extra bedrag (naast de contributie)
voor speciale activiteiten waaronder weekendkampen. Hierdoor hoeft u niet elke activiteit
apart te betalen, maar slechts 1 keer per kwartaal. Het zomerkamp is hierbij niet
inbegrepen. Mocht uw zoon of dochter (bijna) nooit met kampen en activiteiten meedoen,
kan hier uiteraard wat over worden afgesproken met de leiding*.
Het kwartaalbedrag is €12,50. Incassering zal plaats vinden rond de 25e van elk
kwartaal, zijnde, januari, april, juli en oktober.

Vriendelijk verzoek ik u dit machtigingsformulier uit te printen, aan te vullen, te
controleren en te ondertekenen.
Vervolgens te retourneren aan de leiding of op onderstaand adres:

Speltakgeldbeheerder Scouts Puttershoek
Peter Storm
Groene Kruisstraat 40
3295 AH ‘s Gravendeel

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Scouting Puttershoek doorlopende incasso
opdrachten te sturen naar uw bank om het kwartaalbedrag van uw rekening af te schrijven wegens
activiteitengeld en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Scouting Puttershoek. Deze machtiging geldt voor geadresseerd lid. As u het niet eens bent met
deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

IBAN Rekeningnummer:

De te naamstelling van deze rekening:

Handtekening van de rekeninghouder:

De gegevens van het lid staan op dit moment zo in de ledenadministratie als genoemd in
de aanhef. Correcties kunt u zelf doorgeven op http://sol.scouting.nl of via dit formulier.

Met vriendelijke Scoutinggroet,

Peter Storm
Speltakgeldbeheerder Scouts Puttershoek
scoutsputtershoek@gmail.com

*Wilt u per losse activiteit betalen kost dit: Per dagdeel €5,- /een hele dag €7,50/ een weekendkamp €12,50

Datum:
Betreft:
Ref:

 Scouting is een plezierige
vrije-tijdsbesteding die een
bijdrage levert aan de vorming
van de persoonlijkheid.

 ruim 100.000 leden
 circa 25.000 kaderleden
 32 miljoen leden wereldwijd
 circa 1.500 Scoutinggroepen
 Landelijk Bureau in Leusden
 Infocentrum (033) 496 02 60
 Scoutshop met 17 filialen
 21 labelterreinen
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