START SCOUTSJAAR
Beste ouders en leden,
Eerst en vooral onze excuses voor de late communicatie. We hebben er lang op
moeten wachten, maar op 3 september hebben we concrete richtlijnen gekregen voor
het verloop van de scoutsvergaderingen in het najaar.
De regels zijn dezelfde als op kamp. Wat betekent dit nu concreet?
• Vergaderingen mogen doorgaan in bubbels van 50
• Contactspellen worden zoveel mogelijk vermeden
• Vergaderingen gaan zoveel mogelijk buiten door
• Extra hygiënemaatregelen worden getroffen
In september heeft elke tak 1 vergadering. Deze is nog met de OUDE tak. Vanaf
oktober start elk lid dat over zou moeten gaan in zijn nieuwe tak. Om geen problemen
met overlapping te krijgen tussen de verschillende bubbels zal september er als volgt
uitzien:
• Zondag 20 september:
➔ Kapoenen hebben vergadering van 10 uur tot 13 uur
➔ Welpen en kabouters hebben vergadering van 14 uur tot 17 uur
• Zondag 27 september:
➔ Jv’s en jogi’s hebben vergadering van 10uur tot 13uur
➔ Verkenners en gidsen hebben vergadering van 14 uur tot 17 uur
• De jin bespreekt met hun leiding wanneer ze een vergadering hebben
• De overgangsdag en het overgangsweekend gaan dit jaar jammer genoeg NIET
doorgaan.
Voor nieuwe leden vragen we om te komen vanaf oktober. Op deze manier eindigt het
vorige scoutsjaar met een laatste vergadering in september en begint het nieuwe
scoutsjaar voor iedereen in oktober.
BETALING LIDGELD:
Gelieve het lidgeld (45 euro) VOOR 15 oktober over te schrijven op rekeningnummer
BE60 0682 2648 9670 – Scouts & Gidsen Keerbergen met als mededeling ‘lidgeld +
naam + voornaam’.
We weten dat het wat vreemd voelt om de scouts terug te starten op zo een
afstandelijke manier maar we hebben een goed gevoel bij deze regeling.
Twijfel zeker niet om een bericht naar de groepsleiding te sturen als er iets niet duidelijk
is of jullie een vraag hebben. (e-mail: grl@scoutskeerbergen.be)

