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Beste	ouders	

	

Na	 de	 geslaagde	 kampen	 staat	 de	 leiding	 alvast	 te	 springen	 voor	 het	 nieuwe	 scoutsjaar,	 hopelijk	 jullie	 ook?	
Uiteraard	 moeten	 er	 dit	 jaar	 weer	 enkele	 formaliteiten	 in	 orde	 worden	 gebracht	 zodat	 alle	 leden	 tijdig	
verzekerd	zijn.	

Lidgeld	

Het	lidgeld	van	dit	jaar	blijft,	naast	de	jaarlijkse	indexatie,	onveranderd.	Wij	vragen	wel	een	extra	bijdrage	ter	
ondersteuning	 van	 het	 bouwproject.	 Zo	 kunnen	 wij	 jullie	 kinderen	 en	 alle	 toekomstige	 leden	 blijven	
verwelkomen	voor	een	onvergetelijke	scoutstijd.	(alle	info	op	www.scoutinghobokenbouwt.be)	

Zoals	 elk	 jaar	 bestaat	 het	 lidgeld	 uit	 een	 deel	 dat	 naar	 Scouts	 en	 Gidsen	 Vlaanderen	 gaat	 (32,40	 euro)	 –	
grotendeels	 voor	 de	 verzekering	 en	 dienstverlening	 aan	 de	 groepen	 –	 en	 een	 deel	 dat	 gebruikt	wordt	 voor	
spelmateriaal	 en	 de	 takwerking	 (13,00	 euro).	 De	 overige	 10,00	 euro	 is	 een	 (vrijblijvende!)	 bijdrage	 voor	 het	
bouwproject	en	gaat	integraal	naar	het	bouwfonds.	Samengevat	bedraagt	het	lidgeld	dus	55,40	euro.	

Gelieve	 het	 lidgeld	 tegen	 15	 september	 te	 storten	 op	 de	 groepsrekening	 BE30	 7785	 9797	 1511	 met	 de	
vermelding	'lidgeld'	+	naam.	

	
	

	

	

	

	

	 	

Indien	gewenst	kan	u	voor	de	bouwbijdrage	ook	gebruik	maken	van	het	fiscaal	aftrekbare	giftensysteem	(vanaf	40	euro)	
via	onderstaande	gegevens.	Alvast	hartelijk	bedankt	om	jullie	steentje	bij	te	dragen!	

Rekeningnummer:	BE55	4096	5041	4144	
Naam:	Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen	VZW	
Adres:	Wilrijkstraat	45,	2140	Antwerpen	

Mededeling:	BVG	-	5-364	SCOUTING	HOBOKEN	

Enkel	voor	bijdragen	aan	het	bouwfonds	Enkel	voor	bijdragen	aan	het	bouwfonds	



Persoonlijke	steekkaart	

Vanaf	komend	werkjaar	zal	Scouting	Hoboken	werken	met	een	ander	systeem	voor	de	(her)inschrijvingen.	We	
gaan	alles	online	bijhouden	via	de	groepsadministratie	van	Scouts	&	gidsen	Vlaanderen.		

Wat	betekent	dit	concreet?	Iedereen	kan	vanaf	nu	online	de	persoonlijke	steekkaarten	aanpassen	wanneer	je	
dat	wenst.	Verandert	het	adres	of	wil	je	de	medische	fiche	van	je	kinderen	updaten?	Dan	kan	dat	met	enkele	
muisklikken	geüpdatet	worden.		

Hoe	gaat	dit	in	zijn	werk?		

ê Je	maakt	een	login	aan	op	https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/	(per	kind	
moet	je	een	login	maken)	

ê Vul	de	gegevens	van	je	kind	in		
ê Vul	de	contactgegevens	in.	Vul	zo	compleet	mogelijk	aan	want	de	leiding	zal	info	halen	uit	deze	lijsten	
ê Klik	daarna	op	“opslaan	en	verder	naar	de	individuele	steekkaart	
ê Vul	alle	medische	info	in	
ê Klik	tot	slot	op	“opslaan	en	goedkeuren”	

	

Vanaf	dat	alle	info	is	ingevuld	en	wij	de	betaling	hebben	ontvangen,	is	de	inschrijving	compleet.	Iedereen	kan	
dus	vanaf	dit	werkjaar	de	inschrijvingen	volledig	van	thuis	uit	regelen.	Omdat	het	een	nieuw	systeem	is,	willen	
we	hierin	helpen	en	de	volgende	data	kan	 iedereen	zijn	 inschrijving,	met	eventuele	hulp,	 in	orde	brengen	op	
onze	scouts:		

ê zaterdag	9	september	van	14u	tot	17u	(start	scoutsjaar)	
ê zondag	17	september	van	9u30	tot	9u50	en	van	12u	tot	12u30	
ê zondag	24	september	van	13u30	tot	13u50	en	van	17u	tot	17u30	

Pas	na	de	betaling	van	het	lidgeld	én	de	controle	van	de	gegevens	zijn	de	leden	verzekerd!	

	

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.	 Voor	 alle	 huidige	 leden	 is	 er	
vanzelfsprekend	al	een	plaatsje	gereserveerd	en	voor	broers	en	zussen	geldt	een	voorrangsperiode	om	 in	 te	
schrijven.	Deze	voorrangsperiode	eindigt	op	1	september.	

Op	 de	 overgang	wordt	 de	 inschrijving	 voor	 iedereen	 opengesteld.	 Dit	 betekent	 voor	 leden	waarvan	wij	 nog	
geen	lidgeld	ontvangen	hebben	dat	hun	plaats	in	gedrang	kan	komen.	

Belangrijk:	Als	u	een	zoon	of	dochter	heeft	die	dit	jaar	nieuw	wil	aansluiten	bij	onze	scouts	dan	moet	u	vóór	1	
september	de	naam	en	geboortedatum	even	mailen	naar	het	onderstaande	mailadres!	

Uiteraard	 zou	 het	 jammer	 zijn	 dat	we	 iemand	moeten	weigeren	 als	 leden	 die	wel	 konden	 toetreden	 zelden	
aanwezig	zijn,	wij	hopen	dat	iedereen	hier	in	de	mate	van	het	mogelijke	rekening	mee	houdt.		



Interessant	om	weten	

Leden	uit	gezinnen	die	het	financieel	niet	zo	gemakkelijk	hebben,	betalen	bij	Scouting	Hoboken	10	euro	lidgeld	
in	plaats	van	45	euro.	Informeer	hiervoor	bij	de	groepsleiding	via	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	€	50	per	 jaar	per	persoon.	U	kunt	de	 ingevulde	 formulieren	voor	de	tegemoetkoming	
tijdens	het	controleren	van	de	gegevens	laten	afdrukken	in	de	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	belastingaangifte	worden	gevoegd.	

	

Scouteske	groeten	

Scouting	Hoboken	

Contact:	Ledenadministratie@scoutinghoboken.be	

	

	

	


