
 

 
Hey Welpen! 
   
De zomervakantie zit er helaas weer op maar dat heeft natuurlijk ook zijn voordelen, het 
spetterend scoutsjaar kan eindelijk terug van start gaan. We hopen dat de welpen er evenveel 
zin in hebben als hun leiding zodat we er samen een fantastisch welpenjaar van kunnen 
maken. De leidingsploeg is weer een beetje veranderd dit jaar. Van vorig jaar kennen jullie 
nog: Akela (Janne), Tabaqui (Marie) en Rama (Toon).  We verwelkomen Ikki (Esther), Mor 
(Olivier), Baloe (Anton), Sahi (Jacob), Chil (Arthur), Raksha (Jutta) en Bagheera (Virgil). 
Bijgesloten kan u ook nog de brief in verband met startdag, de aanwezigheden en 
groepskamp terug vinden, gelieve ook deze zorgvuldig door te nemen. Met vragen of 
opmerkingen kan u altijd terecht bij Janne Dhondt of Marie Vandeputte, wij zijn bereikbaar 
via gsm of emailadres. 
 

 Om alles vlot te laten verlopen, vragen we het lidgeld, 50 euro, voor 10 oktober te 
storten op het rekeningnummer van de welpen: BE96 7310 1975 2205. Met 
vermelding ‘lidgeld welpen’+ de naam van de welp. Jullie zijn pas ingeschreven als dit 
lidgeld betaald is. Wie na 10 oktober niet ingeschreven is, kan niet naar de activiteiten 
komen. Het lidgeld omvat naast o.a. de verzekering (NIET BETAALD = NIET 
VERZEKERD) ook een vieruurtje. Het is dus niet nodig om drankjes of koeken mee te 
nemen naar de scouts. Ook snoep of een zakmes horen niet thuis op onze activiteiten. 

 Sinds vorig jaar werken we met een nieuw systeem. We proberen de medische fiches 
te digitaliseren. Je kan deze online invullen, zo hoeft u niet elk jaar opnieuw dezelfde 
medische fiche in te vullen en zo kunnen wij deze altijd en overal raadplegen. Als er 
iets zou veranderen doorheen de jaren kan u dit alsnog aanpassen in de toekomst. U 
kan de handleiding voor het online invullen van de medische fiche hier vinden: 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_o
uders_steekkaart.pdf. Lidnummer vergeten of verloren? In bijlage vindt u de ledenlijst 
met het correcte lidnummer van uw welp.   

 De activiteiten gaan steeds door van 14.00u tot 17.00u op Watewy tenzij anders 
vermeld in de brief! We verwachten van onze welpen dat ze steeds stipt aanwezig zijn 
en ook een perfect scoutsuniform is een must. 
 

 Gelieve te verwittigen VOOR vrijdagavond 20.00u (per mail of sms) als je een keer 
niet kan komen. Als er niemand afzegt, organiseren wij een activiteit rekening 
houdende met een voltallige opkomst. De zaterdag merken dat dan ook maar de helft 
aanwezig is, is zowel voor ons als jullie welpen niet plezant, wegens onaangepaste 
activiteit!  
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Als volgt kunnen jullie de planning vinden voor ons eerste deel van het scoutsjaar, van 
september tot november. 
 

SEPTEMBER 

15/09 14u-17u Eerste activiteit 
 

22/09 14u-17u Gewone activiteit + aansluitend startdag 
 

29/09 
 

14u-17u 
 

Gewone activiteit 
 

 
 

OKTOBER 

06/10 14u-17u Gewone activiteit  

13/10  Geen activiteit - de leiding gaat er een weekendje op uit 
 

20/10 
 

14u-17u 
 

Gewone activiteit 
 

27/10 14u-17u Gewone activiteit 
 

 
 

NOVEMBER 

3/11 14u-17u Gewone activiteit    
 

10/11  Dagactiviteit, hierover later meer uitleg  
 

17/11 14u-17u Gewone activiteit 
 

24/11 14u-17u Gewone activiteit 
 

We verkopen nu al enkele jaren onze eigen T-shirts van Scouts Tielt. Je hoeft ze niet 
op voorhand te bestellen. Je kan voor of na de activiteit op zaterdag altijd komen 
aankloppen bij de leiding en dan kan u een T-shirt naar maat passen en kopen voor 
€10. 

Meer info vind je op www.scoutstielt.be en op 
www.facebook.com/groups/scoutstielt 
 
Zijn er nog zaken onduidelijk, zit je nog met vragen of bedenkingen, dan mag je de 
takleiding altijd contacteren.  
 
 
Een stevige scoutslinker, 
Bagheera, Ikki, Chil, Mor, Baloe, Rama, Tabaqui, Sahi, Raksha & Akela  
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Regeling afwezigheden  
 
Beste ouders van de Kapoenen, Welpen en Jonggivers  
 
De laatste jaren is er een steeds groter wordend probleem met wachtlijsten. Wij, de 
leiding, vinden de kwaliteit van onze activiteiten belangrijker dan het aantal leden. 
Daarom is er enkele jaren geleden beslist om het aantal leden per jaar te beperken tot 20. 
Degene die hier niet bij zitten worden op een wachtlijst geplaatst.  
 
Wij merken echter dat er leden zijn die tijdens het jaar amper naar activiteiten komen en 
niet meegaan op kamp of weekend en dus de plaats innemen van iemand die staat te 
springen om bij de scouts te komen en wil meedoen aan onze activiteiten.  
 
Daarom hebben wij een nieuwe regelgeving opgesteld i.v.m. aanwezigheden voor de 
leden die super gemotiveerd zijn een betere kans te geven.  
 
De regels gaan als volgt:  
 

- Bij 3 afwezigheden ZONDER TE VERWITTIGEN krijg je een telefonische 
waarschuwing van de leiding. Wanneer je een 4e keer afwezig bent zonder te 
verwittigen zal je uit de scouts gezet worden om plaats te maken voor iemand die 
op de wachtlijst staat.  

 

- Bij 5 afwezigheden MET VERWITTIGING krijg je een telefonische waarschuwing 
van de leiding. Bij een 6e afwezigheid zal je helaas uit de scouts worden gezet om 
plaats te maken voor iemand die op de wachtlijst staat (6 afwezigheden komt neer 
op de helft van de activiteiten)  

 

- UITZONDERINGEN: Als iemand voor enige tijd ziek is geweest zullen we deze 
uiteraard niet meetellen als een afwezigheid.  
 

 
 
LET OP: Deze regels gelden per semester (september t.e.m. december en februari t.e.m. 
mei). De telling van aanwezigheden wordt na het 1ste semester terug op nul gezet.  
 
Indien hier nog opmerkingen of vragen rond zijn kan je altijd mailen naar 
info@scoutstielt.be.  
 
 
Een stevige Scoutslinker  
De groepsleiding 
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