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Stimuleringsregeling 'Alle kinderen op Scouting!' 

Aanvraagformulier 

 

 
 

Soms dreigt, door armoedeproblematiek of weinig geld in het gezin, een kind buiten de boot te vallen bij Scoutingactiviteiten. Met dit formulier kan voor het 

kind, de Scoutinggroep een aanvullende financiële aanvraag doen om dit te voorkomen. Dit formulier is alleen te gebruiken voor jeugdleden t/m 17 jaar (voor 

oudere jeugdleden is er een ander formulier voor de roverscouts). Hiervoor is het belangrijk dat het aanvraagformulier in een gesprek samen met de 

ouders/verzorgers door de penningmeester/ledenadministratie wordt ingevuld. Het formulier wordt ondertekend en ingediend namens de Scoutinggroep en 

uitbetalingen vinden ook plaats aan de Scoutinggroep. 

 

Naam van de Scoutinggroep: _________________________________________________________ 

Nummer organisatie: ______________ 

Plaats van vestiging: _______________________________________  

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: ______________ 

IBAN: ____________________________________________  

Tenaamstelling: _______________________________________ 

Penningmeester naam: ______________________________________________________________________ 

Penningmeester e-mailadres: ______________________________________________________________________ 

 

Gegevens jeugdlid 

Naam en voorletters: _____________________________________________________________ 

Lidmaatschapsnummer: __________________ 

Adres: ________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _________________________________________________________ 

Telefoonnummer ouders/verzorgers privé: ___________________________  Mobiel: _______________________________ 

E-mailadres ouders/verzorgers: ________________________________________________________________________ 
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In te vullen door de ouders in samenspraak/gesprek met penningmeester/ledenadministratie van de groep: 

• Komt het kind voor Scoutingactiviteiten in aanmerking/maakt het gebruik van andere subsidieregelingen zoals leergeld, Voedselbank, sociaal fonds,
gemeentelijke regeling in het kader van minima, eigen “fonds” van de groep etc.? Ja Nee

o Zo ja, welk fonds;
o Het bedrag van €……..…….. is al gebruikt voor ……………………..…………………..…. 

• Waar vraagt het kind een bijdrage voor (op een later tijdstip kan een nieuwe/extra aanvraag worden gedaan):
o Kampgeld (max €50-150 per kind per jaar, afhankelijk van speltak) bedrag: € …….…. 

(kampbrief met daarin het bedrag als bijlage toevoegen). 
o Contributie (max €180,00 per kind per jaar) bedrag €…..……. 

(contributiebrief met daarin het bedrag als bijlage toevoegen). 
Per kind mag maximaal drie keer (dus voor max 3 jaar) een aanvraag ingediend worden. Na het eerste jaar wordt de procentuele maximale bijdrage 

zoals hier benoemd afgebouwd, tweede jaar 75%, derde jaar 50%. 

Bedragen worden vooraf uitbetaald aan de groep, waarbij de penningmeester aangeeft dat kampgeld of contributie daadwerkelijk wordt besteed. 

Voorwaarden voor deelname: 

• Het kind ontvangt geen/onvoldoende vergoeding van de eigen groep/andere fondsen waardoor het dreigt te worden uitgesloten van deelname aan
Scouting of kamp. Ja           Nee

• Er zijn (aantoonbaar) diverse signalen bij de penningmeester/ledenadministratie of leiding bekend dat het kind door financiële reden niet mee kan
doen met Scouting of kamp. Voorbeelden van signalen zijn: aanvragen bij andere fondsen, betalingsproblemen, schuldsanering, recht op
Voedselbank, gebruik minimaregelingen gemeente, ziekte/ werkloosheid ouders/verzorgers aangegeven in gesprekken met kind en
ouders/verzorgers. Ja           Nee

• De gegevens in Scouts Online en op dit aanvraagformulier zijn naar waarheid ingevuld (handtekening penningmeester/ledenadministratie
Scoutinggroep)

Naam:…………………………….…………………………. Handtekening: 

Datum:………………………………………………… 

Om het project goed te kunnen evalueren kan Scouting Nederland contact opnemen met zowel de ouders/verzorgers van het kind als de penningmeester van 

de groep. Eventueel kan een groepsbezoek volgen. Er is per jaar een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar voor deze regeling. Hierdoor geldt: op=op. 

Verstuur dit document na het invullen naar minima@scouting.nl. 
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