Valbyparkspejderne
Indbetaling til Valbyparkspejderne
Kære forældre
Nedenfor har vi beskrevet vores indbetalingsregler som I bedes følge, når I foretager indbetalinger i
forbindelse med indmeldelsesgebyr, kontingent og ture/lejre.
Vores kasserer bruger (for) mange ressourcer på at finde ud af, fra hvilke børn diverse indbetalinger
kommer fra, derfor har vi udarbejdet følgende regler:

Regler ved indbetalinger til Valbyparkspejderne
1. Alle indbetalinger skal ske til Valbyparkspejdernes konto:
Regnr. 1551 kontonr. 2477505
2. Skriv altid fulde navn, Spejdergren og hvad det vedrører (Indmeldelsesgebyr og kontingent)
F.eks. Lasse Skovgaard, Junior, Indmeldelse
F.eks. Lasse Skovgaard, Junior, Kontingent
OBS: Vi er klar over, at enkelte netbanke har et begrænset emnefelt. Det er bare vigtigt, at I på den
ene eller anden måde tydeliggør af, hvilke årsag I sætter penge ind.
3. Indbetalinger til ture og lejre sker via gruppens hjemmeside www.valbyparkspejderne.dk
Skriv altid fulde navn, Spejdergren og hvilken tur eller lejr det vedrører.
F.eks. Lasse Skovgaard, Junior, Polartur
4. Hvis vi ikke kan tyde, hvem pengene er fra, kan I risikere, at vi for eksempel ikke medregner jeres
barn på en weekendtur eller I vil stå som manglende kontingentbetaling.
Så hjælp vores kasserer med at gøre lettere og sjovere.
Indmeldelsesgebyr
Indmeldelsesbeløbet på 150,00 kr.
Det dækker over en velkomstpakke (den får man først når, man har indbetalt indmeldelsesbeløbet) med
forskellige ting (tørklæde, sangbog, grenbog m.m.) samt kontingent til og med den måned, hvor man
indmeldes.
Ture, weekender og sommerlejre
Hos Valbyparkspejderne har vi følgende retningslinjer for priser, når vi tager af sted på tur etc.
Endagsture: kr. 50,00
Weekendture: kr. 175,00
Sommerlejre: kr. 750,00
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Valbyparkspejderne
Kontingent
Kontingent efter dit barn er blevet indmeldt er 150,00 kr. om måneden (dog ikke i juli, hvor vi har ferie).
Kontingentets størrelse vedtages hvert år på grupperådsmødet.
Betalingsfristen for kontingentet er den 10. i første måned i den periode der betales for.
Kontingentet betales kvartalsvis.
Afhængig af tidspunktet for indmeldelsen betales det første kontingent for de resterende måneder i
kvartalet.
Herefter følger kontingentet kvartalerne
Periode
Betalingsfrist
10. januar
1 kvartal
(januar,februar og marts)
10. april
2 kvartal
(april, maj og juni)
10. august
3 kvartal
(august og september)
10. oktober
4 kvartal
(oktober, november og
december)

Beløb
450,00 kr.
450,00 kr.
300,00 kr.
450,00 kr.

Rykkergebyr
Det sker heldigvis ikke så tit, men skulle det vise sig, at vi mangler kontingent for en spejder efter
betalingsfristens udløb er påregnes et rykkergebyr på kr. 10,00.
Hvis I har en udfordring med betaling af kontingent en måned eller to, vil vi meget gerne, at I kontakter os
på gl@valbyparkspejderne.dk, så kan vi sammen finde en løsning.
Man kan også søge hjælp hos kommunen og få tilskud til kontingent. Kontakt gruppelederne for yderligere
information.
Med spejder hilsen
Lena & Keld, Gruppeledere
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