Dragi člani in starši!
Ker letos uvajamo precej novosti na področju plačila članarine, je pred vami malo daljši
dopis, ki ga prosimo natančno preberite.
Zakaj prihaja do sprememb?
Taborniška društva smo nestrankarske, nevladne organizacije, ki v svoje vrste sprejemamo
kar se da širok krog ljudi, ne glede na osebne okoliščine posameznika, njegovo veroizpoved,
raso, barvo kože ipd. Da si lahko pri tabornikih, načeloma ne potrebuješ ničesar posebnega
– res je, da tabornik potrebuje svoje stvari za večdnevne akcije (npr. spalno vrečo, posodo
za hrano, nahrbtnik…), ni pa mu treba kupiti rutice, svojega šotora, svojega orodja oziroma
potrebščin za izvedbo programa. Prav tako vam za vsako tedenska srečanja ni potrebno
plačevati mesečnih vadnin.
Iskreno si želimo, da bi se našega programa lahko udeleževali vsi mladi in da finančna
situacija posameznika ne bi pogojevala odločitve, ali bo nekdo taborniki ali ne. Zato imamo v
našem rodu že uvedenih nekaj možnosti: ponujamo obročno plačevanje taborniških
dogodkov oziroma akcij, omogočamo znižana plačila tabornine, obenem pa zbiramo tudi
sredstva iz naslova 0,05 % odmerjene dohodnine, z nagovarjanjem za donacije in še s čim.
Čeprav se že sedaj trudimo biti ena od najbolj dostopnih prostočasnih aktivnosti, bi radi letos
naredili še korak dlje. Zato smo tudi pri plačilih članarine uvedli trostopenjski sistem in sicer
minimalno, priporočljivo in podporno višino članarine.
Kaj vse "dobite" s plačilom članarine?
Naš program dela je skrbno načrtovan, prostovoljci, ki jim starši zaupate svoje otroke in s
katerimi mladi doživljajo taborniške dogodivščine, pa so za svoje prostovoljsko delo primerno
usposobljeni, v kar vsi skupaj v rodu vlagamo veliko svojega prostega časa. A
prostovoljskemu delu navkljub pri tem nastajajo določeni stroški, ki jih deloma pokrivamo tudi
iz članarin.
Članarino društvo tako porabi za:
-

-

-

odvod članarine na Zvezo tabornikov Slovenije, s čimer naši člani postanejo tudi člani
nacionalne taborniške organizacije in prejemajo revijo Tabor (za ustrezno delovanje
naše zveze, letos ta odvod znaša 20€ na člana),
članarino društva v Zvezi tabornikov Slovenije in posledično WOSM-u – svetovni
organizaciji skavtskega gibanja, ki nas povezuje v veliko družino skoraj 54 milijonov
tabornikov po vsem svetu,
izvedbo tedenskih vodovih srečanj in stroške materiala/potrebščin zanje,
izvedbo krajših mesečnih (družinskih) srečanj in stroške materiala/potrebščin zanje,
vzdrževanje in tekoče stroške rodovih prostorov, kjer potekajo srečanja (taborniški
dom in skladišče),
plačilo udeležbe ekip na državnih in regijskih tekmovanjih (območni mnogoboj,
mnoga orientacijska tekmovanja…),
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-

-
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izobraževanje vodnikov in vodstvenega kadra (vodniški tečaji, vikendi za vodnike,
taborniška akademija, seminarji za taborna vodstva, tečaj za vodje, specialistični
tečaji idr.),
nakup rutic, našitkov, našitkov veščin in oznak znanj za člane,
vzdrževanje rodove spletne strani in drugih komunikacijskih poti,
nakup nove opreme, ki jo člani uporabljajo brezplačno (šotori in druga oprema za
tabore, prva pomoč, športna oprema…),
druge stroške, ki so povezani z delovanjem društva (računovodstvo, banka, tisk…).

Kako deluje tristopenjski sistem?
Celoletno članarino smo razdelili na tri možnosti. In sicer znaša najnižja (minimalna)
članarina 40€, priporočljiva 55€, podporna 65€. Osnovna je tako nižja kot prejšnje leto in
s tem lažje dosegljiva vsem, priporočena pa spremembi navkljub še vedno pomeni, da
»stanejo« tedenska srečanja 1,5€ na srečanje. Že priporočena članarina nam kot društvu
omogoča, da bomo lahko že prej na primer nakupili/servisirali opremo ali pa na
izobraževanja poslali še kakšnega prostovoljca. Podporna članarina nam bo to še olajšala
ter prispevala k temu, da bomo še lažje delovali kvalitetno in naše aktivnosti omogočili prav
vsem, ki si jih želijo.
Člani oziroma njihovi starši boste lahko sami izbrali višino plačila glede na svoje finančne
zmožnosti. Pri tem pa med člani našega rodu nikakor ne bomo diskriminirali različnih
plačnikov, otroci in vodniki pa ne bodo seznanjeni s tem, koliko ste plačali.
Rok plačila:
Letos uvajamo tudi novost pri roku plačila in sicer je zadnji dan za plačilo članarine po
tristopenjskem sistemu (40€, 55€ ali 65€) 1. 12. 2020. Po tem datumu bo članarina za vse
znašala 65€.
Podatki za nakazilo
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Studenec 15
4220 Škofja Loka
Sklic: 101 (Murn in MČ) ali 102 (GG) ali 103 (PP) ali 104 (RR) ali 105 (grče)
TRR: SI56 6100 0002 0485 680
Namen: ČLANARINA ime priimek (Primer: članarina Janez Novak)
Rok plačila: 1. 12. 2020
Cena: 40€ (minimalna), 55€ (priporočljiva), 65€ (podporna) - odvisno od vas ALI 65€ po 1.
12. 2020
Če boste imeli glede novega sistema plačevanja kakršnokoli vprašanje ali pa boste
potrebovali finančno pomoč pri plačilu članarine, se lahko obrnete na starešino rodu (Katja
Trampuš, katjatrampus@gmail.com, 040207036).
Ostanite zdravi in saj veste, raje kot med ljudi, v naravo.
Z naravo k boljšemu človeku!
Vodstvo RSK

