START SCOUTSJAAR 2018
SCOUTS KEERBERGEN
Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur. Nieuwe leiding, nieuwe leden en een nieuw jaarthema.
In deze brief vinden jullie een duidelijk overzicht van de vergaderingen in september en hoe jullie jullie
zoon / dochter kunnen inschrijven.
Zondag 16 september
spelen we een groepspel met alle leden van vorig scoutsjaar. Zeker de moeite waard dus. Kom
allemaal van 14u tot 17u naar de scouts om het jaar goed in te zetten. Nieuwe leden kunnen vanaf
zondag 23 september naar de scouts komen.
Zondag 23 september
Vandaag is het de startdag, of ook wel overgangsdag genoemd. We verwachten uiteraard al onze
huidige leden om het nieuwe jaar in te luiden maar voor wie nog geen lid is, is deze dag de ideale
kennismakingsdag voor wie een scout wil worden. Vandaag kunnen dus alle geïnteresseerden een
kijkje komen nemen en een hele namiddag meespelen.
Concreet:
- Iedereen (Ouders,leden, geïnteresseerden, …) is welkom om 13u op het Vossekot (Vossekot 8,
3140 Keerbergen) voor een kleine receptie – kennismaking met de groepsleiding,
groepscomite, andere ouders, leidingsploeg, – bezichtiging van lokalen,…
- Om 14u beginnen we aan de overgangsshow. De overgang is voor tweedejaars kapoenen,
derdejaars kabouters, welpen, jogi’s, jv’s, gidsen en verkenners, en jinners. Hier tonen zij als het
ware dat ze klaar zijn om een stapje hogerop te zetten naar de volgende tak. Ouders mogen
hiervoor blijven supporteren.
- Na de overgang gaan de ouders naar huis en leren nieuwe leden elkaar kennen en spelen ze
allerlei spelletjes. Om 17u vindt de sluiting plaats.
- Wat aan te doen? Kleren die vuil mogen worden.

Weekend van 28 – 30 september
Eén van de tofste weekends is weer aangebroken: het groepsweekend. Het perfecte weekend om het
scoutsjaar goed te beginnen met oude en nieuwe leden. We vertrekken vrijdagavond richting De Kluis
in Sint Joris Weert, waar we twee dagen lang zullen ravotten. Zondagnamiddag komen de ouders hun
zoon / dochter terug ophalen.
Meer informatie over de uren van vertrek / prijs en inschrijving / wat mee te nemen enz volgt later.
Schrijf deze data alvast in jullie agenda.

Inschrijvingen
Nieuwe leden, hoe inschrijven?
Kijk eerst even in welke tak je zoon/dochter thuishoort. Op de website www.scoutskeerbergen.be
onder menu ‘takken’ kan je dit terugvinden. Ze kunnen één of twee vergaderingen komen meespelen
als ze nog twijfelen om in de scouts te komen. Laat zeker voor de vergadering aan de leiding van de
tak in kwestie weten als uw zoon/dochter komt proberen. Contactinfo via onze website.
Beslis je om in te schrijven, dan moet je lidgeld (=verzekering) betalen. Dit is 45 euro voor 1 jaar
(oktober t.e.m. september)
Inschrijven kan via een online formulier doen, dat je kan terugvinden op de scoutssite. Inschrijven kan
eens je 6 jaar bent geworden!
Voor bestaande leden, die graag willen verder doen
Gelieve zo snel mogelijk het lidgeld (45 euro) over te schrijven op rekeningnummer: BE60 0682 2648
9670 - Scouts & Gidsen Keerbergen met als mededeling 'lidgeld + naam + voornaam'.
Wijzigen van gegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres,…)
U kunt uw gegevens raadplegen EN aanpassen in ons ledenbestand door u te registreren op de
website van Scouts & Gidsen Vlaanderen en er een account aan te maken. Surf daarvoor
naar https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/gebruiker-aanmaken.
Die login kunt u dan gebruiken om in te loggen op ons ledenbestand via deze pagina (klik onderaan
op "ik heb al een login")
De leiding neemt nooit geld aan voor inschrijvingen, regel alles zo veel mogelijk rechtstreeks met
het secretariaat (secretariaat@scoutskeerbergen.be) aub.
Meld je zeker ook aan voor onze FB pagina. Hierop verschijnen regelmatig updates en nieuwjes.
Facebook → Scouts Keerbergen (https://www.facebook.com/groups/216796251673515/ )
Op onze website www.scoutskeerbergen.be vind je uitgebreidere info terug.
Ziezo, het ziet ernaar uit dat september een super toffe maand zal worden. Wij hopen jullie allemaal te
zien op de scouts .
Tot dan!
Een stevige linker,
De groepsleiding
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