
 

 

Beste ouders,   
  
Uw zoon wordt lid van de scoutinggroep “de Hopman Masselman Groep”. Door middel van 
deze brief willen wij u graag wat meer informatie over Scouting en het lidmaatschap van de 
groep geven.  
  
Even voorstellen…  
Wellicht is Scouting voor u helemaal nieuw en onbekend. Om een beetje inzicht in onze 
scoutinggroep te geven volgt hieronder een uitleg over enkele begrippen:  
  

Scouting Nederland 
Scouting Nederland is de landelijke, overkoepelende organisatie voor scoutinggroepen 
in Nederland. Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van het 
land, met 90.000 jeugdleden en 30.000 vrijwilligers.  
  
Scoutinggroep of groep 
De Hopman Masselman Groep (HMG) is één van de Scoutinggroepen in Soest en is een 
echte jongensgroep. De groep bestaat zelf weer uit meerdere speltakken, deze zijn per 
leeftijdscategorie. 
  
Speltak 
De HMG heeft meerdere speltakken:   

• Bevers (van 5 tot 7 jaar);  

• Welpen (7 tot 11 jaar);  

• Verkenners (11 tot 15 jaar);  

• Rowans (15 tot 18 jaar); 

• Voortrekkers (vanaf 18 jaar, heren en dames); 

• Leeuwengarde (vanaf +- 23 jaar, heren en dames). 
  
Leiding 
Iedere speltak heeft zijn eigen leiding of begeleiding. Dit zijn altijd vrijwilligers die in 
teamverband (bege)leiding geven aan een speltak.  
  
Bestuur 
De HMG heeft een verenigingsbestuur (voor de activiteiten) en een stichtingsbestuur 
(voor de gebouwen).  
  
Seizoen 
Het scoutingseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. In de praktijk begint 
het seizoen de eerste week na de zomervakantie en wordt afgesloten met het jaarlijkse 
zomerkamp in de eerste week van de zomervakantie. 

  



 

 

Aanmelding  
U meldt uw kind aan als lid van de HMG bij de speltakleiding. Zij schrijven uw kind dan in bij 
de landelijke leden administratie (SOL) van Scouting Nederland. U kunt een account 
aanmaken en de gegevens van uw kind zelf inzien. Ook het inschrijven voor sommige 
regionale en landelijke activiteiten gaat via SOL.  
 
Als lid van Scouting Nederland ontvangt uw kind ook het tijdschrift Scouting Magazine. Dit is 
een landelijk magazine met een aantal HMG pagina’s in het midden. Wilt u deze niet (meer) 
ontvangen, dan kunt u dat aangeven in SOL. 
  
Contributie 
Voor de jaarlijkse contributie krijgt wordt er een nota verstuurd. De contributie wordt bij 
voorkeur via automatische incasso geint. Bij deze brief zit een machtigingsformulier die u 
hiervoor kunt invullen. Wordt uw kind lid na 1 februari ontvangt u een nota voor de helft 
van de contributie. 
 
Voor sommige weekendkampen en in ieder geval voor het jaarlijkse zomerkamp kunnen 
extra kosten in rekening worden gebracht. Deze extra kosten zijn niet inbegrepen bij de 
jaarlijkse contributie. De contributie is gepubliceerd op de website van de HMG. 
 
Scoutfit 

Met je scoutfit laat je zien dat je bij scouting hoort, daarnaast ook bij welke speltak, bij 
welke groep en bij welke regio (regiobadge). Voor nieuwe leden 
hebben we een installatiepakket samengesteld, deze set is te koop bij 

de outdoor winkel 52° North op de Soesterbergsestraat 28 in Soest 
 

Installatie 

De installatie is de traditionele scoutingceremonie die een nieuw lid van een speltak 

verwelkomd als volwaardig lid. Het verschilt per speltak wanneer de installatiemomenten 

zijn, hiervoor kan je terecht bij de speltakleiding. 

 

Overvliegen  
Overvliegen is de ceremonie waarbij leden die de leeftijd voor de oudere speltak hebben 
bereikt overgaan naar die speltak, bijvoorbeeld van de welpen naar de verkenners. De leden 
worden uitgezwaaid door de welpen en verwelkomd door de verkenners.  
 
De leeftijden van de speltakken worden hierbij aangehouden. In uitzonderingsgevallen en in 
overleg kan hier door de speltakleiding van afgeweken worden. Uiteraard zal de speltak-
leiding u bijtijds op de hoogte brengen als uw kind gaat overvliegen. 
 
 



 

 

Het overvliegen is twee keer per jaar, aan het begin en halverwege het seizoen. Op de 
jaarplanning kunt u deze momenten terugvinden. U bent van harte welkom om mee te 
kijken tijdens het overvliegen. 
  
  
Einde van het lidmaatschap  
Lid worden van de HMG is voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat het lidmaatschap ieder jaar 
stilzwijgend wordt verlengd. U kunt uw lidmaatschap opzeggen door voor 1 oktober 
een mail te sturen aan de secretaris (secretaris@hmg-soest.nl) van het groepsbestuur van 
de HMG.   
 
In de hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht wensen wij uw kind een 
leuke, spannende en leerzame tijd bij de HMG toe,  
 
 
Het groepsbestuur  
 



 

   
  

 

 

 

Doorlopende machtiging S€PA  

 

 

 
 
 
 

Incassant 
Naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Land  

Incassant-ID  

Kenmerk machtiging  

 

 
 

Naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Land  

Rekeningnummer IBAN 
 

 

Tenaamstelling 
 

 

Bank identificatie (BIC) 
 

 

  

Plaats 
 

 

Datum 
 

 

Handtekening 
 
 

 

 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de incassant om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de incassant. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

 Hopman Masselman Groep
 Postbus 3307
 3760DH
 Soest
 Nederland
 NL65ZZZ321381480000



 

   
  

Voor uw eigen administratie 

U heeft een machtiging afgegeven aan: 

Naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Land  

E-mailadres  

Incassant-ID  

Kenmerk machtiging  

 
 
Machtigen is gemakkelijk: 
- U vergeet nooit te betalen; 
- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen; 
- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken; 
- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken. 
 
Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor 
geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens en datum op het 
formulier, zet uw handtekening en stuur de machtiging naar de incassant. Deze kan daarmee de 
betalingen automatisch van uw rekening laten afschrijven. 
 
Afboeking 
U wordt voorafgaand aan een afboeking, bijvoorbeeld via het contract of bij een jaaroverzicht, door de 
incassant geïnformeerd over het bedrag en moment van afschrijving. Als u het niet eens bent met een 
betaling, kunt u deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug laten boeken. 
 
Terugboeken? Neem contact op met uw bank. 
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving, 
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving 
contact op  met uw bank. 
U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese 
Incasso-opdracht tegen te houden. 
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, kunt u 
tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren. 
Informeer bij uw bank naar de voorwaarden. 
 
Stopzetten machtiging 
U kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld omdat u het lidmaatschap of abonnement 
opzegt. U kunt dan een bericht sturen naar de incassant en de machtiging intrekken. Houd rekening 
met enige tijd voor verwerking. 
 

 Hopman Masselman Groep
 Postbus 3307
 3760DH
 Soest
 Nederland
 penningmeester@hmg-soest.nl
 NL65ZZZ321381480000
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