Ledenvoordeel voor Scoutinggroepen

Het runnen van je Scoutinggroep kost geld. Om je als groep hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen
heeft Scouting Nederland landelijk een aantal afspraken gemaakt met bedrijven om Scouting op
groepsniveau betaalbaar te houden. Sommige afspraken gelden voor alle Scoutinggroepen en zijn
onderdeel van het lidmaatschap van de vereniging. Voor andere deals kun je als groep ervoor kiezen
om eraan mee te doen.
Verzekeringen voor een betaalbare prijs
De jarenlange samenwerking met Meeùs zorgt ervoor dat Scoutinggroepen voor aantrekkelijke
tarieven allerlei verzekeringen af kunnen sluiten. Naast de aansprakelijkheids- en
ongevallenverzekering, die onderdeel zijn van de landelijke contributie en daarmee het lidmaatschap,
kunnen groepen bij Meeùs terecht voor onder andere de reisverzekering,
bestuurdersaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering, verzekeringen voor gebouwen,
materiaal en boten. Daarnaast zijn er sinds 2013 particuliere verzekeringen die je af kunt sluiten met
ledenvoordeel (ook voor ouder(s) of verzorger(s) van leden).
Meer informatie op: https://www.scouting.nl/financien/verzekeringen
SponsorKliks: gratis sponsoren van je eigen club!
Gratis sponsoren klinkt een beetje tegenstrijdig. Toch is het mogelijk met SponsorKliks. SponsorKliks
is een concept waarmee de leden en betrokkenen Scouting kunnen sponsoren met hun reguliere
internetaankopen. Dus je vraagt de leden niet om méér via internet te kopen, maar alleen om bij de
volgende internetaankoop dit via de website van de vereniging te doen.
Aangezien de bezoeker via SponsorKliks bij een van de webwinkels komt, ontvangt SponsorKliks van
deze webwinkel een commissie. Dit bedrag is vaak een percentage van het bestelbedrag. Door het
partnership van Scouting Nederland en SponsorKliks, keert SponsorKliks 75% van de commissie weer
uit aan de Scoutinggroep. Op deze manier betaalt de koper exact hetzelfde als wanneer hij
rechtstreeks naar de webwinkel was gegaan, terwijl hij toch een bijdrage levert aan de clubkas van
zijn favoriete vereniging. Er zijn al verenigingen en ook Scoutinggroepen die al meer dan € 100,- per
maand aan extra inkomsten hebben! Ieder lid van een groep koopt tenslotte wel eens iets bij één van
de deelnemende webwinkels.
Meer informatie op: https://www.scouting.nl/financien/acties/sponsorkliks
Gratis je website hosten
Voor groepen is het mogelijk om gebruik te maken de mogelijkheid om via ScoutNet hun website
gratis te laten hosten. Je kunt dan ook gebruik maken van standaard templates om je website te
bouwen. Kijk voor meer informatie op
Meer informatie op: https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/internet/e-mailadres-of-webruimteaanvragen
ScoutingApp
Naast een spetterende website en goede 'offline' communicatie met jeugdleden, ouders en vrijwilligers
van je groep, wordt mobiele communicatie de komende tijd steeds belangrijker. Meer en meer
mensen, van jong tot oud, hebben een smartphone waarmee ze waar ook ter wereld, online zijn. Voor
jouw groep biedt de app een te gek extra communicatiemiddel waarmee je ouders, leden, vrijwilligers
en misschien zelfs nieuwe leden kunt bereiken.
Scouting Nederland heeft een uniek systeem ontwikkeld waarmee je als groep in een online
omgeving, Mavie genaamd, eenvoudig je eigen groepsapp kunt maken, bewerken, beheren en
publiceren.
Meer informatie: https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/communicatie/scoutingapp
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Besparen op energie
Besparen op je energierekening zonder aanpassingen in huis: het kan door gewoon over te stappen
op een nieuwe energieleverancier. Bij Gaslicht.com ben je aan het juiste adres! Deze
vergelijkingssite laat je snel en eenvoudig zien wie de goedkoopste energieleverancier voor je is.
Daarnaast is er veel voordeel te behalen. Energieleveranciers zetten regelmatig exclusieve acties in
op deze vergelijkingssite, waardoor je honderden euro's extra op je energierekening kunt besparen.
Door gebruik te maken van de vergelijkingssite, help je Scouting, want voor iedere overstap, ontvangt
Scouting een kleine vergoeding!
Meer informatie op https://www.scouting.nl/over-scouting/steun-scouting/besparen-op-energie
Geen kosten voor afspelen van muziek
In Nederland mag je niet zomaar muziek ten gehore brengen via je radio, computer e.d. Hiervoor
moeten rechten betaald worden aan SENA en BUMA. Scouting Nederland heeft landelijk hierover
afspraken gemaakt waardoor groepen niet zelf (extra) hoeven te betalen bij muziekgebruik in hun
clubhuis. Kijk voor meer informatie op het infoblad muziek afspelen.
Meer informatie: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/regelgeving/101-muziekmaken-en-afspelen
Meer informatie:
Ledenvoordeel

https://www.scouting.nl/financien/ledenvoordeel
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