INFO VOOR NIEUWE LEDEN

Wat doet Scouts Beersel?
Wij zijn een groep van ongeveer 130 deugnieten en 18 leiding!! Iedere zondag is het
scoutsvergadering van 14u30 tot 17u in de Moesjebaaz. Elke tak (leeftijdsgroep) speelt dan een
spel of gaat ergens naartoe. Daarnaast organiseren we ook avondactiviteiten, weekends,
evenementen en een zomerkamp!
Kortom, als scout beleef je onbeschrijfelijke, hilarische, spannende, sportieve … momenten en
vooral: je maakt er vrienden voor het leven!

Wat, wanneer en waar?
De meeste vergaderingen gaan door op zondagnamiddag, maar soms organiseert de leiding een
speciale activiteit die op een andere locatie of ander moment doorgaat. Gelukkig vind je alle nodige
informatie in de maandelijkse paretter. Je kan algemene informatie lezen bij het woordje van de
grol en ook de planning van elke tak! https://www.scoutsbeersel.be/paretter/

Hoe word ik lid van Scouts Beersel?
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via onze site: https://www.scoutsbeersel.be/lidworden/
Als je eerst eens wil komen proberen, mag dat zeker. Kom gewoon eens langs op een
zondagnamiddag en de leiding zal je dan alles uitleggen. Erna kan je je officieel inschrijven via de
site en heten wij je welkom bij Scouts Beersel!

Hoeveel lidgeld moet ik betalen en hoe?
Het bedrag van € 50 dient op rekeningnummer BE90 7341 0507 2732 gestort te worden voor 31
oktober, met vermelding van naam en tak. Als je thuis nog een verenigingencheque hebt liggen,
kan je deze nog gebruiken (Let op! Deze zijn niet langer aan te vragen bij de gemeente.)

Leden die het financieel moeilijk hebben kunnen verminderd lidgeld aanvragen. Als leiding gaan we
dan in gesprek met de ouders om te bekijken of we als scouts een deel van het lidgeld kunnen
vergoeden.

Moet ik een uniform dragen?
Zoals elke scouts, hebben ook wij een scoutsuniform. Kapoenen (6 tot 8 jaar) dragen een scoutsdas,
die je bij de leiding kan kopen voor €8, en een T-shirt van Scouts en Gidsen Vlaanderen, die te koop
is bij Hopper (online of in de winkel). De oudere leden dragen een scoutsdas, een scoutshemd en
een scoutsshort of -rok. https://www.hopper.be/nl/
We hebben besloten om vanaf dit jaar tweedehands kledij te verkopen, maar daarvoor moeten we
eerst oude scoutskleren inzamelen. Zodra we scoutskledij hebben ingezameld, zullen we ze
doorverkopen aan andere leden!

Hoe start het scoutsjaar?
De officiële startdag is zondag 26 september. Dan kom je te weten wie dit jaar je leiding zal zijn en
leer je ook je nieuwe tak kennen. De startdag gaat, zoals andere vergaderingen, door op de
Moesjebaaz, van 14u30 tot 17u.
De overgang gaat door op zondag 4 oktober. Leden die van groep veranderen worden dan
verwelkomt in hun nieuwe tak. Ze zullen weliswaar wat vuiler terugkeren, maar uiteraard zorgen
wij ervoor dat het vooral een leuke en speelse activiteit blijft. Je kan best reservekledij en
vuilniszakken voor in de auto voorzien. De overgang gaat door van 14u tot 17u in het park
Schaveys.

Wanneer gaan jullie op kamp?
Naast de zondagse activiteiten is er natuurlijk nog het jaarlijkse hoogtepunt: Het kamp! Om zeker te
zijn dat jullie meekunnen, geven we jullie alvast de kampdata:
zaterdag 9 juli – zaterdag 16 juli

kleine takken (kapoenen, kabouters en welpen)

woensdag 6 juli - zaterdag 16 juli

grote takken (jonggidsen, jongverkenners en givers)

