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VERLOOP SCOUTSJAAR ’21-‘22 
Beste ouders en leden, 

 
De start van het nieuwe scoutsjaar is door ons goed geëvalueerd, hopelijk 
door jullie ook. We hebben daarom nu met de groepsleiding, leiding en 
groepscomité een jaarplanning opgesteld! 

Ons scoutsjaar ligt als een dromenland in zicht! 
 

  ‘CORONAPROOF’ PLEZIER  
 
Voor de coronaregels vanaf september is nog geen duidelijkheid. De verwachtingen liggen in lijn 
met de coronaregels zoals op kamp. Alles wordt georganiseerd in weekbubbels van 200 
deelnemers exclusief leiding.  

 

  SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE VERGADERINGEN  
 

Let op, indien de Covid-maatregelen veranderen kan het zijn dat we doorheen het jaar de 
planning aanpassen naar gelang de evolutie van het virus. 

 

 
 

Opmerking: 

- De jinleiding maakt onderling met de jinners een jaarplanning, deze regeling wijkt dus 
af van die van de andere takken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Februari 

 
Kapoenen, Kabouters, Welpen, JG’s, JV’s, Gidsen 
en Verkenners van 13U30 tot 16U30 

 
Maart 

 
Kapoenen, Kabouters, Welpen, JG’s, JV’s, Gidsen 
en Verkenners van 14U tot 17U 

 
April 

 
Kapoenen, Kabouters, Welpen, JG’s, JV’s, Gidsen 
en Verkenners van 14U tot 17U 

 
Mei 

 
Kapoenen, Kabouters, Welpen, JG’s, JV’s, Gidsen 
en Verkenners van 14U tot 17U 

 

 
Oktober 

 
Kapoenen, Kabouters, Welpen, JG’s, JV’s, Gidsen 
en Verkenners van 14U tot 17U 

 
November 

 
Kapoenen, Kabouters, Welpen, JG’s, JV’s, Gidsen 
en Verkenners van 14U tot 17U 

 
December 

 
Kapoenen, Kabouters, Welpen, JG’s, JV’s, Gidsen 
en Verkenners van 13U30 tot 16U30 

 
Januari 

 
Kapoenen, Kabouters, Welpen, JG’s, JV’s, Gidsen 
en Verkenners van 13U30 tot 16U30 
 



Verloop scoutsjaar 2021-2022 
 

  KALENDER  
 

Wat dit jaar belangrijker wordt, is onze kalender. Voor elke laatste zondag van de maand 
zal de leiding hierin ook de maandplanning maken voor de volgende maand.  

Het handige aan deze kalender: 

- is dat je jouw zoon/dochter ook kan aanmelden door op de vergadering te klikken en 
dan door te klikken op aanmelden en hierin dan de naam van jouw zoon/dochter in te 
geven + jouw e-mailadres. Zo kan de leiding zien hoeveel leden ze mogen verwachten. 
Let op, 24U voor aanvang van de vergadering zullen de aanmeldingen sluiten. Gelieve 
dus tijdig aan te melden. Ook afbellen blijft een must, dit ook ten laatste 24U voor de 
vergadering start. Zo is er een dubbele controle en heeft de leiding een beter zicht op 
hoeveel leden er aanwezig zullen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Als titel zal er heel overzichtelijk eerst de naam van de tak staan in de kader met de 
bijpassende kleur van de tak en vervolgens de naam van de activiteit voor die 
vergadering. 

Bv: WELPEN: PAINTBALL (BRUIN) 

- Leiding kan een locatie toevoegen voor als de vergadering ergens anders zou doorgaan, 
bv voor een weekend, 24-uursvergaderingen of speciale activiteit. 

Bv: Vossekot = Eekhoorndreef 9, 3140 Keerbergen = onze scoutslokalen 

- Ook kan de leiding makkelijk aangeven wat er extra meegenomen dient te worden voor 
de vergadering. 

Bv: MEENEMEN: WITTE T-SHIRT, ROL WC-PAPIER EN KLEREN DIE NAT/VUIL MOGEN 
WORDEN 
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  HYGIËNEMAATREGELEN  
 

Op de scouts zijn alle hygiënemaatregelen aanwezig om de vergaderingen veilig te laten 
verlopen. Voldoende alcoholgel, zeep en was-momenten zijn voorzien. Wij zullen als leiding te 
allen tijde ons mondmasker aanhouden. De leden hoeven dit niet te doen, tenzij bubbels te 
dicht bij elkaar zouden komen. Zorg er dus voor dat uw zoon/dochter altijd een mondmasker 
aanheeft bij het toekomen op de scouts. Bij afzetten en ophalen zouden wij ook graag 
willen vragen dat de ouders een mondmasker dragen en afstand houden. 

 

  ALGEMENE PRAKTISCHE INFO  
 

De laatste zondag van elke maand is het geen scouts, tenzij anders gecommuniceerd. 
Van december tot en met februari zullen de vergaderingen van 13U30 tot 16U30 zijn, dit omwille 
van het vroeger vallen van de avond in deze wintermaanden. 

Tijdens de wintermaanden (examenperiodes) zijn er ook geregeld avondvergaderingen, de 
uren hiervoor zijn: 

- Jongste takken (Kapoenen, Kabouters en Welpen) van 18:30 tot 21u 
- Oudste takken (JG’s, JV’s, Gidsen en Verkenners) van 19:30 tot 22u. 

 
De     laatste     vergadering     van     het     scoutsjaar     is      zondag      8      mei.   Data 
’s en locaties van weekenden, 24-uursvergaderingen en andere speciale activiteiten zoals 
uitstapjes communiceert de leidingsploeg van uw zoon/dochter jullie tijdig op voorhand. Zet 
het weekend van 23 en 24 april wel al in jullie agenda, want dan zal de 50ste editie van onze 
Pasar Malam doorgaan. Het weekend van 23 en 24 oktober doen we hiervoor al een 
voorproefje met onze mini Pasar Malam. Ook zullen de jinners doorheen het jaar activiteiten 
organiseren om geld in te zamelen voor hun jinreis, data hiervoor volgen. 

Wat de kampen betreft: 
 

TAK DATUM 
     

LOCATIE 

Kapoenen 25-30 juli 
     

Kappelle (NE) 

Welpen/Kabouters 20-28 juli 
     

Wirtzfeld 
 

JV’s/ JG’s 20-30 juli 
     

Wirtzfeld 
 

Verkenners/Gidsen 14 dagen 
midden juli 

     
Lourdes 

 

Jin 14 dagen begin juli + stage kamp Nader te bepalen 

BETALING LIDGELD: Gelieve het lidgeld (45 euro) VOOR 15 oktober over te schrijven op 
rekeningnummer BE60 0682 2648 9670 –Scouts & Gidsen Keerbergen VZW met als 
mededeling ‘lidgeld + naam + voornaam’. 

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) 

Een stevige linker(elleboog), 
De groepsleiding, groepscomité en leiding 


