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Beste	ouders	

	

Wij	 zijn	 verheugd	 dat	 uw	 kind	 geïnteresseerd	 is	 om	 in	 onze	 groep	 aan	 scouting	 te	 doen.	 Op	 zaterdag	 9	
september	 gaat	 het	 nieuwe	 scoutsjaar	 van	 start.	Met	 de	 kampen	 in	 zicht	 lijkt	 dit	 soms	 nog	 verre	 toekomst	
maar	elk	jaar	staan	er	meer	en	meer	kinderen	op	voorhand	te	popelen	om	aan	hun	scoutscarrière	te	beginnen.			

Nieuwe	leden	

Scouts	 betekent	 iedere	 week	 spel,	 plezier	 en	 avontuur.	 Om	 een	 zekere	 kwaliteit	 en	 veiligheid	 te	 kunnen	
garanderen	is	het	noodzakelijk	om	steeds	voldoende	leiding	te	hebben.	De	groei	van	Scouting	Hoboken	van	de	
laatste	 jaren	 en	 het	 dreigende	 gebrek	 aan	 leiding	 om	 verdere	 groei	 goed	 op	 te	 vangen,	 heeft	 ons	 doen	
besluiten	om	sinds	2015	meer	controle	te	nemen	over	de	toetreding	van	nieuwe	leden.		

Nieuwe	leden	blijven	zeker	en	vast	nog	welkom!	Alleen	hebben	we	hiervoor	richtlijnen	opgesteld,	waarbij	we	
streven	naar	een	mooi	evenwicht	 in	 ledenaantal	over	alle	 jaren	en	 takken	heen.	De	exacte	getallen	hiervoor	
zullen	ieder	jaar	herbekeken	worden	op	basis	van	onze	draagkracht.	

Voorinschrijving	

Als	u	een	zoon	of	dochter	heeft	die	komend	werkjaar	nieuw	wil	aansluiten	bij	onze	scouts,	dan	vragen	we	u	om	
dit	 zo	 snel	 mogelijk	 te	 kennen	 te	 geven	 via	 een	 "voorinschrijving".	 Zo	 houden	 we	 een	 lijst	 bij	 van	
geïnteresseerden	 en	 kunnen	 we	 ons	 een	 beter	 beeld	 vormen	 van	 de	 situatie	 en	 u	 beter	 informeren.	 De	
voorinschrijving	garandeert	geen	plaats	maar	wordt	wel	in	volgorde	afgewerkt	tijdens	de	inschrijvingsperiode	
(vanaf	9	september).	Dankzij	deze	lijst	zullen	wij	een	indicatie	kunnen	geven	met	welke	zekerheid	u	een	plaats	
kunt	verwachten.		

Om	 op	 deze	 lijst	 terecht	 te	 komen	 moet	 u	 de	 volgende	 gegevens	 bezorgen	 via	 onze	 website:	
www.scoutinghoboken.be/info/algemeen/lid-worden/inschrijving-ga.	 Voorinschrijven	 kan	 dit	 jaar	 vanaf	 24	
mei.		

ê Voor-	en	achternaam	van	het	kind	
ê Geboortedatum	van	het	kind	
ê Geslacht	van	het	kind	
ê Adres	van	het	kind	
ê Schooljaar	van	het	kind	in	2016-2017	(bv.	eerste	leerjaar)	
ê Telefoonnummer	van	ouder	of	voogd	

De	datum	van	ontvangst	van	bovenstaande	gegevens	bepaalt	de	rangorde.	Bij	problemen	kan	u	steeds	mailen	
naar	ledenadministratie@scoutinghoboken.be.		

	 	



Proefperiode	

Binnen	onze	 scouts	 hanteren	wij	 een	politiek	waarbij	 nieuwe	 leden	niet	meteen	 verplicht	worden	 lidgeld	 te	
betalen	 en	 eerst	 twee	weken	mogen	 'proeven'	 van	 scouting.	 Kinderen	 die	 op	 de	 voorinschrijvingslijst	 staan,	
mogen	ook	 tijdens	de	maand	 juni	van	dit	werkjaar	al	 twee	keer	komen	proberen.	We	vragen	enkel	om	op	
voorhand	een	seintje	te	geven	via	onderstaande	contactgegevens.		We	beperken	het	aantal	“proevende	leden”	
steeds	tot	3	per	vergadering	per	tak	om	de	leiding	tijdens	hun	examenperiodes	niet	extra	te	belasten.	

Inschrijvingsprocedure	

De	inschrijvingsperiode	gaat	van	start	op	zaterdag	9	september	tijdens	een	feestelijke	opening	van	het	nieuwe	
werkjaar.	 Om	 uw	 zoon	 of	 dochter	 volledig	 in	 te	 schrijven	 moet	 u	 ter	 plaatse	 een	 persoonlijke	 steekkaart	
komen	 invullen	 en	 vervolgens	 het	 lidgeld	 overmaken	 op	 onze	 rekening.	 Wanneer	 u	 tijdens	 deze	 dag	 niet	
aanwezig	kunt	zijn,	kunt	u	voor	het	invullen	van	de	steekkaart	uitstel	vragen	tot	zondag	24	september.	Nadien	
vervalt	echter	de	voorrang	van	de	voorinschrijving!		

Voor	kinderen	die	op	de	wachtlijst	komen,	proberen	wij	 samen	een	oplossing	 te	zoeken	en	nemen	wij	graag	
samen	met	u	contact	op	met	een	van	de	omringende	jeugdbewegingen.			

Lidgeld		

Het	lidgeld	van	het	volgend	werkjaar	(2017	–	2018)	bedraagt	45	euro,	waarvan	32	euro	naar	Scouts	en	Gidsen	
Vlaanderen	 gaat	 -	 grotendeels	 voor	 de	 verzekering	 en	 dienstverlening	 aan	 de	 groepen.	 De	 overige	 13	 euro	
wordt	gebruikt	voor	drukwerk	en	de	takwerking.	Dit	bedrag	is	onderhevig	aan	een	jaarlijkse	indexatie.		

Interessant	om	weten	

Leden	uit	gezinnen	die	het	financieel	niet	zo	gemakkelijk	hebben,	betalen	bij	Scouting	Hoboken	10	euro	lidgeld.	
Informeer	hiervoor	bij	de	groepsleiding	(groepsleiding@scoutinghoboken.be).	

Wij	werken	ook	met	een	tweedehands-systeem	waarbij	iedereen	uniformstukken	gratis	mag	achterlaten	en/of	
meenemen.	

De	 verschillende	 ziekenfondsen	 hebben	 tegemoetkomingen	 voor	 het	 kampgeld	 en/of	 lidgeld.	 Dit	 gaat	 om	
bedragen	van	€	20	tot	€	200	per	jaar	per	persoon.	U	kunt	de	ingevulde	formulieren	voor	de	tegemoetkoming	
tijdens	het	invullen	van	de	persoonlijke	steekkaart	laten	afdrukken	in	onze	lokalen.		

Voor	 leden	onder	de	12	jaar	die	mee	zijn	geweest	op	kamp	stellen	wij	fiscale	attesten	op.	 In	de	loop	van	het	
jaar	delen	wij	deze	uit.	Het	attest	kan	bij	de	belastingsaangifte	worden	gevoegd.	

Opgelet	

Enkel	kinderen	geboren	in	het	jaar	2011	of	vroeger	kunnen	aansluiten	bij	onze	scoutsgroep.	Dit	is	volgens	een	
algemene	afspraak	tussen	Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen,	Chiro	en	de	KSJ.	Enkel	kinderen	die	al	naar	het	eerste	
leerjaar	gaan,	kunnen	hier	een	uitzondering	op	vormen.	

	

Namens	het	secretariaat,	

Pieter	Lauwers	 	 	 	 	 	 Jens	Van	Dijck	
Louisalei	1,	2660	Hoboken		 	 	 	 Moretusstraat	48,	2660	Hoboken	
pieter.lauwers@scoutinghoboken.be	 	 	 jens.vandijck@scoutinghoboken.be		
0474	92	10	52	 	 	 	 	 	 0476	83	98	22	

Mail:	ledenadministratie@scoutinghoboken.be		


