Aan de ouders van aspirant leden van de Scoutinggroep Van Weerden Poelman
Betreft: Ooievaarspas en Stichting Leergeld
De Scoutinggroep Van Weerden Poelman is activiteiten aanbieder van de Ooievaarspas. Dat betekent
dat we aan kinderen uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk, waarvan de ouders een laag
inkomen hebben korting kunnen verstekken op de contributie en op het kampgeld voor het
zomerkamp. Om voor deze korting in aanmerking te komen moeten uw kind(eren) in het bezit zijn van
een Ooievaarspas. Op de volgende websites kunt u zien of u in aanmerking komt voor een
Ooievaarspas en hoe deze aangevraagd kan worden:

https://www.ooievaarspas.nl/ooievaarspas‐informatie
https://www.rijswijk.nl/inwoners/producten/ooievaarspas
https://lv.nl/ooievaarspas
In het kader van de “Kinderen doen mee” regeling
kunnen Ooievaarspas houders die jonger dan 18 jaar
zijn een korting van 100 % krijgen op het
lidmaatschapsgeld van 1 creatieve activiteit zoals
Scouting en 1 sport activiteit. De contributie van de
Scoutinggroep Van Weerden Poelman is € 37,50 per
kwartaal en kan voor 100 % met de Ooievaarspas
betaald worden. Als de 100 % korting al bij een andere
creatieve activiteit ontvangen wordt, dan is het altijd
nog mogelijk om 50% van de contributie met de
Ooievaarspas te betalen. Dat betekent dat er dan €
18,75 per kwartaal via automatische incasso betaald
moeten worden.
Voor het zomerkamp kunnen we Ooievaarspas houders ook een korting op het kampgeld geven. De
hoogte van deze korting is afhankelijk van de gekozen contributie korting. Is er voor 50 % korting op
de contributie gekozen dan kan € 155 korting op het kampgeld gegeven worden. In geval van 100%
korting op de contributie is er € 80 korting op het kampgeld mogelijk.
Wilt u van de Ooievaarspas kortingsregeling gebruik maken voor het betalen van de contributie, dan
kunt u dat kenbaar maken op het inschrijfformulier van de Scoutinggroep Van Weerden Poelman. Als
u in aanmerking wil komen voor een Ooievaarspas korting op het kampgeld, dan kunt u dat kenbaar
maken op het aanmeldings/incasso formulier voor het zomerkamp.
Verder is het ook nog mogelijkheid om bij de Stichting Leergeld een
bijdrage aan te vragen voor de aanschaf van het uniform en voor de
deelname aan het zomerkamp. Hiervoor moet u wel in Den Haag
wonen en is het bezit van een Ooievaarspas een vereiste. Op de
volgende website kunt u zien hoe u een aanvraag kunt indienen:

https://www.leergelddenhaag.nl/
Als er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, dan ben ik altijd bereid om samen met u naar
een antwoord en oplossing te zoeken.
Met vriendelijke groet,

Dirk van Os
Penningmeester
Telefoon: 070-3950218
Email: penningmeester@scoutingvwp.nl

