
Dag allerliefste givers,

Na een fantastische zomer en een episch scoutskamp is het eindelijk weer zo ver, de start van het
nieuwe scoutsjaar! Hopelijk zijn jullie even enthousiast als jullie leiding, want wij staan alvast te
popelen om er een onvergetelijk jaar van te maken.

Deze brief brengt jullie iets meer informatie over de start van scoutsjaar 2021-2022 en de activiteiten
t.e.m. november. 

Het lidgeld bedraagt 40 EUR. Gelieve dit vóór zondag 10 oktober te storten op het rekeningnummer
BE74 7310 1975 2407 met de vermelding ‘lidgeld’ + naam giver. Wie na die datum niet
overgeschreven heeft, is niet verzekerd en kan jammer genoeg niet meer naar de scouts komen.
Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat niet zo zijn,
contacteer de takleiding, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor.

MEDISCHE FICHE

Graag vragen we aan IEDEREEN de individuele steekkaart ONLINE in te vullen. Dit geldt zowel voor
eerste, tweede als derdejaars. Sinds enkele jaren gebeurt dit online. Zo reduceren we de papieren
rompslomp en hebben wij deze informatie over uw giver steeds dichtbij en up-to-date (jullie kunnen
deze op elk moment aanpassen).
U dient zich hiervoor aan te melden op de site van Groepsadministratie (Scouts en gidsen
Vlaanderen) met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Indien u nog geen account hebt, moet u zich
eerst registreren. Hiervoor heeft u het lidnummer nodig. Dit vindt u in de bijlage van deze mail.  Ook
hiervoor zouden wij willen vragen dit in orde te brengen vóór zondag 10 oktober.

OPGEPAST: indien u meerdere kinderen heeft, is het wél nodig meerdere accounts aan te maken; één
voor elk kind.

Een handleiding voor het online invullen van de medische fiche:
https://drive.google.com/file/d/1MWkChrZqHJBNhK7Oj_ipxMdDQcku6I5z/view

Indien u de giverbrieven op extra emailadressen wil ontvangen, dan kan u altijd een mailtje sturen.
De brief is ook altijd beschikbaar op onze site http://www.scoutstielt.be/. Ook dit jaar maken we
opnieuw een Whatsapp groep aan met alle ouders. Deze groep zal vooral gebruikt worden voor een
vlotte en efficiënte communicatie tussen de giverleiding en ouders. Heb je geen Whatsapp? Geen
paniek, we sturen steeds ook alle info via mail door.

https://drive.google.com/file/d/1MWkChrZqHJBNhK7Oj_ipxMdDQcku6I5z/view
http://www.scoutstielt.be/


CORONA

Ook dit jaar zijn we nog niet verlost van het coronavirus en alle regels die hierbij gepaard gaan. Wij
hopen alvast op een scoutsjaar zonder bubbels, mondmaskers en verplaatsing! Voorlopig mogen we
weer net zoals vroeger te werk gaan. Afspraak om 14u op Watewy!



ENKELE AFSPRAKEN

Hieronder overlopen we kort nog enkele afspraken zodoende een vlotte jaarwerking mogelijk te
maken.

● Wij vragen om echt te verwittigen vóór vrijdagavond 20u00. Het is voor ons zeer moeilijk om
activiteiten op maat te maken zonder het juiste aantal aanwezigen te weten. Op deze manier
kunnen wij uitdagende activiteiten maken. Onze contactgegevens vind je bovenaan de brief.

● De activiteiten gaan door van 14.00 tot 17.00 op Watewy, tenzij anders vermeld in de brief.
Hou dit goed in de gaten! Wij vragen om steeds stipt aanwezig te zijn, zodat we op tijd
kunnen beginnen met de activiteit. Soms trekken we de stad in of gaan we naar de groene
zones. Wie niet op tijd is, zal ons dan uiteraard moeilijk vinden.  

● We verwachten jullie steeds in perfect scoutsuniform. Wat dit precies inhoudt zouden jullie
reeds moeten weten maar voor de zekerheid: groene korte scoutsbroek of rok, hemd en
sjaaltje. Een sjaaltje kan je normaal voor of na elke activiteit kopen bij een leiding aan het
leidingslokaal. Dit kost €8. Wie wil, kan net zoals vorig jaar de bordeaux scouts Tielt T-shirt
aankopen, deze kost €10 en is elke activiteit aan het leidingslokaal te verkrijgen. Vraag je je af
waar al die kentekens op je hemd moeten, meer info vind je op onze site:
https://scoutstielt.be/over-ons/kentekens.

● Enkele zaken die volgens ons wel voor zich spreken maar alsnog: roken is nog steeds uit den
boze, net als alcohol en andere stimulerende of verdovende middelen. Een GSM hoort ook
niet thuis tijdens de scoutsactiviteiten. Deze worden door de leiding in bewaring genomen
indien wij deze zien. Natuurlijk kan ook pesten, agressief gedrag of vandalisme totaal niet
door de beugel en zal de leiding hier kordaat tegenover optreden.

https://scoutstielt.be/over-ons/kentekens


AGENDA

SEPTEMBER
18/ 09 14u-17u Eerste activiteit op Watewy

24-25-26/
09

14u-17u GEEN activiteit!
Ook dit jaar staat weer een spetterend startweekend op de planning! Jullie
zijn allemaal welkom op onze Dagdisco (24 & 25 september) en startdag
(26 september).

OKTOBER
02/10 14u-17u Gewone activiteit  (Watewy)

09/10 GEEN activiteit.
De leiding is op leidingsweekend!

16/10 14u-17u Gewone activiteit (Watewy)
23/10 14u-17u Gewone activiteit (Watewy)

30/10 14u-17u Gewone activiteit (Watewy)

NOVEMBER
06/11 14u-17u Gewone activiteit (Watewy)

12-14/11 WEEKEND Meer info volgt.

20/11 14u-17u Gewone activiteit (Watewy)

27/11 14u-17u Gewone activiteit (Watewy)

Meer info, foto’s, documenten... vind je op www.scoutstielt.be, facebookgroep Scouts Tielt,
facebookpagina Scouts O. De Neckere Tielt of op instagram.

Met de givers wordt vaak ook via Facebook gecommuniceerd. Er zal een aparte Facebookgroep en
Whatsapp groep opgericht worden met daarin alle leden en leiding. De belangrijkste details
betreffende de komende activiteiten die niet ruim op voorhand kunnen gecommuniceerd worden,
worden via deze weg meegedeeld.

Zijn er nog zaken onduidelijk of heb je nog vragen, dan mag je de takleiding altijd contacteren.

Een stevige scoutslinker,

Anton, Arthur, Babette, Bo, Clément, Esther, Jeff, Oscar, Virgil, Janne & Annelien

http://www.scoutstielt.be

