
 

 

 

 

 

Betreft: Contributie vanaf januari 2014 

 

Rotterdam, 18 december 2013 

 

Beste ouders, 

 

Als scoutinggroep willen wij aan zoveel mogelijk kinderen en jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding 

bieden. Voor relatief weinig geld organiseren wij tal van uitdagende, inspirerende en gezellige activiteiten. 

Om de drempel zo laag mogelijk te houden, stellen we een zo laag mogelijke contributie vast en krijgen we 

de begroting rond door acties, sponsoring en het verhuren van ons gebouw. Sinds dit jaar ontvangen wij 

geen structurele subsidie meer. 

 

Helaas is de afgelopen jaren gebleken dat Stella langzaam inteert op zijn vermogen. Enerzijds heeft de 

gemeente de subsidie ingetrokken en anderzijds lopen de kosten op. Met name de kosten voor gas, water 

en licht, verzekeringen, onderhoud van ons gebouw en varend materieel en brandstof voor de 

motorboten zijn de afgelopen jaren gestegen. Bovendien verhoogt de gemeente in de nabije toekomst de 

huur van ons terrein, waarbij nog onduidelijk is hoeveel (schattingen lopen uiteen van 120% tot 1000%). 

We bezuinigen waar we kunnen, maar helaas is dit niet altijd mogelijk. 

 

Omdat wij het belangrijk vinden dat Stella financieel gezond is, zodat de Rotterdamse jeugd ook in de 

toekomst van ons scoutingspel kan genieten, heeft de Groepsraad in september jl. op voorstel van het 

bestuur een aantal maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is dat de contributie voor 

jeugdleden per 1 januari 2014 verhoogd wordt naar € 15,- per maand (een verhoging van €1,- per maand). 

Met deze brief wil ik u van dit besluit op de hoogte brengen. 

 

Als u uw contributie voldoet per automatische incasso, hoeft u niets te doen: de hoogte van het bedrag 

wordt automatisch aangepast. Indien u de contributie zelf overmaakt of met een periodieke overschrijving 

betaalt, verzoek ik u om vanaf januari 2014 het bedrag aan te passen. 

 

Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich 

wenden tot een bestuurslid. Rest mij niets dan u alvast prettige feestdagen en een behouden vaart in 

2014 te wensen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Chiel Melsert 

penningmeester 


