
Inschrijvingspapier 
 
Beste ouders en leden, 
 
Het is weer zover, een nieuw scoutsjaar staat voor de deur. We willen er allemaal met veel 
enthousiasme aan beginnen op zondag 9 september! Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, willen 
wij graag een aantal zaken op een rijtje zetten.  
 

Inschrijvingen  
 
De inschrijvingen worden dit jaar georganiseerd op zondag 9 september, en dit voor alle takken met 
uitzondering van de kapoenen, geboortejaar 2011 en 2012 en de welpen, geboortejaar 2010, 2009 en 
2008 (zie verder). Wij vragen deze datum ook in de mate van het mogelijke te respecteren, omdat hier 
steeds heel wat administratie bij komt kijken. Op deze dag kan u ook meteen kennismaken met de 
leidingsploeg van uw kind.  
 

Inschrijvingen kapoenen (geboortejaar 2011 en 2012) 
 
Door het grote succes bij de kapoenen en welpen de voorbije jaren zien wij ons genoodzaakt om het 
aantal kapoenen dit jaar onder controle te houden. De leuze ‘Scouting is voor iedereen’ ligt ons nauw 
aan het hart, maar we willen wel ten allen tijde op een veilige en verantwoorde manier aan scouting 
doen. We hopen natuurlijk dat we geen of zo weinig mogelijk kinderen zullen moeten weigeren. Door 
het toepassen van een ledenstop op 35 kapoenen kunnen we ervoor zorgen dat het aantal leden 
opnieuw in verhouding is met het aantal kapoenenleiding.  
 
Concreet start het scoutsjaar voor alle potentiële kapoenen op zondag 9 september om 14u. Iedereen 
kan sowieso twee keer (verzekerd!) komen proberen zonder in te schrijven. We kunnen echter maar 
met zekerheid een plaatsje geven na het afronden van de inschrijving. 
 
Op zondag 9 september vanaf 17u start de inschrijving voor: 

- kinderen die vorig jaar ingeschreven waren als eerstejaars kapoen 
- kinderen die een broer of zus hebben die vorig jaar al ingeschreven waren bij onze scouts 
- kinderen van oud-leiding 

 
Op zondag 16 september vanaf 17u start de inschrijving voor alle andere kinderen. 
 

Inschrijvingen welpen (geboortejaar 2010, 2009 en 2008) 
 
Ook de inschrijvingen bij de welpen worden onder controle gehouden, gezien de redenen hierboven 
opgesomd hebben we beslist geen inschrijvingen aan te nemen van kinderen die het voorgaande 
werkingsjaar niet waren ingeschreven.  
 
Op zondag 9 september vanaf 17u starten de inschrijving dus voor: 

- Kinderen die vorig jaar ingeschreven waren als tweedejaars kapoen en overgaan naar de 
welpen 

- Kinderen die vorig werkingsjaar ingeschreven waren las eerste -of tweedejaars welp 
 
Vragen of opmerkingen hieromtrent zijn steeds welkom via info@scoutsruisbroek.be of 0484/28.86.36 
 

Lidgeld 
 
Het is mogelijk dat uw kind nog niet eerder was ingeschreven bij onze scoutsgroep. Misschien weet het 
na één zondag nog niet of het zich wil aansluiten. Van bovenaf wordt verwacht dat na twee zondagen 
beslist wordt of het kind zich al dan niet inschrijft als lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Na twee 
zondagen is het kind niet meer verzekerd. Deze regel willen wij dan ook strikt hanteren binnen onze 
eigen groep.  
 
Dit jaar betaalt ieder lid standaard 35 euro. Dit bedrag gaat volledig naar de verzekering van je kind via 
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Gelieve het lidgeld cash te betalen op het moment dat u uw kind 
inschrijft, en dit gepast per leeftijdsgroep. 
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Medische fiche (zie achterzijde)  
 
Gelieve de medische fiche zo correct en volledig mogelijk in te vullen. Zo hebben wij als leiding de 
nodige gegevens voor de verzekering en weten we wat uw kind wel en niet mag doen, eten of drinken, 
en dit van bij het begin van het scoutsjaar. Wij vragen dit papier dan ook ingevuld mee te brengen op 
het moment van de inschrijving. De inschrijving is wel pas definitief als ook het lidgeld betaald werd. 
Gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid verwerkt, een privacyverklaring valt na te lezen op 
www.scoutsruisbroek.be. 
 
U zal merken dat er twee contactpersonen kunnen worden opgegeven. Dit is vooral bedoeld voor 
kinderen met gescheiden ouders: die kunnen nu makkelijk van beide ouders het adres, de gsm-
nummer, … opgeven. Als dit voor u niet van toepassing is, mag je 'Contactpersoon 2' gewoon 
openlaten. Merk op dat 'Contactpersoon 1' onze 'hoofdcontactpersoon' is: als er op een zondag 
bijvoorbeeld een briefje wordt uitgedeeld en uw kind is er niet, zullen we dit bij deze persoon in de bus 
komen steken. Een mailtje sturen kan uiteraard wel gemakkelijk naar allebei. 

 
Uniform  
 
Zoals ieder jaar, vragen wij ook nu weer om het uniform in orde te brengen. Meer informatie hierover 
vindt door op onze site, www.scoutsruisbroek.be, te klikken op de tak van uw kind. Het winkeltje is elke 
eerste zondag van de maand (waarop een normale scoutsactiviteit plaats vindt) open. 
 

De Padvinder 
 
De padvinder was oorspronkelijk een gedrukt boekje dat wij nog steeds voor u maken en om de twee 
maanden verschijnt. U komt er onder andere te weten wat uw kind de komende twee maanden gaat 
doen, of ze daarvoor iets speciaals moeten meenemen, en vindt er ook informatie over het kamp, onze 
evenementen, leuke verslagjes van op zondag … 
 
Omdat we merken dat veel mensen de padvinder via onze website raadplegen, hebben we als 
leidingsploeg de keuze gemaakt de padvinder niet meer te drukken en uit te delen.  
 
 

Toestemming voor publicatie van foto’s  
 
Zoals jullie reeds weten, hebben wij een facebookpagina. Hierop proberen wij zoveel mogelijk foto’s te 
posten, laatste weetjes,… Hiernaast hebben wij ook onze eigen website (www.scoutsruisbroek.be) 
waar wij ook foto’s op zetten. 
Om foto’s op het internet te plaatsen hebben wij echter de toestemming nodig van de ouder(s). Gelieve 
onderaan aan te kruisen of u deze toestemming al dan niet geeft.  
 
Voor verdere informatie of vragen, aarzel niet om iemand van de leiding aan te spreken! Gelieve 
onderaan de naam van uw kind te noteren en te handtekenen.   
 
Wij hopen er alvast weer een fantastisch jaar van te maken!  
 
Een stevige linker,  
 
De leidingsploeg 
 
 

 Ik geef WEL toestemming om foto’s van mijn kind te publiceren op de website en op Facebook. 
 Ik geef GEEN toestemming om foto’s van mijn kind te publiceren op de website en op Facebook. 

 
 

 
Naam kind:                                                                           Handtekening ouder(s): 

 
 
 

……………………………….                                                   ……………………………………… 



Medische fiche 
 
Gelieve deze fiche zo correct en volledig mogelijk in te vullen. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt 
enkel ingezien door de takleiding van uw kind. Gelieve duidelijk leesbaar te schrijven! 

 
Werkjaar: .................................................................. 
Voornaam: ................................................................ 
Geboortedatum: ........................................................ 

Geslacht: jongen / meisje 
Naam: ....................................................................... 
Tak: kapoen / welp / jongverkenner / verkenner / jin 

 
Contactpersoon 1 ("hoofdcontactpersoon")
Voornaam: ................................................................ 
Telefoon/Gsm: .......................................................... 

Naam: ....................................................................... 
E-mail: ......................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................... 
 
Contactpersoon 2 (optioneel, bv. gescheiden ouders) 
Voornaam: ................................................................ 
Telefoon/Gsm: .......................................................... 

Naam: ....................................................................... 
E-mail: ......................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................... 
 
Wie kunnen we contacteren voor dringende zaken indien we u niet kunnen bereiken (bv. grootouders, familie, ...) 
Naam: ....................................................................... Telefoon/Gsm: .......................................................... 
Adres: ......................................................................................................................................................................... 
 
Naam en telefoonnumer van uw huisarts: 
Naam: ....................................................................... Telefoon/Gsm: .......................................................... 
 
Mag uw zoon/dochter deelnemen aan normale scoutsactiviteiten? 
Sport  O ja O nee  ............................................................................................................ 
Spel  O ja O nee  ............................................................................................................ 
Tochten  O ja O nee  ............................................................................................................ 
Zwemmen O ja O nee  ............................................................................................................ 
 
Zijn er punten waarmee de leiding rekening moet houden? (vlug moe, bedwateren, slaapwandelen,  ...) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
Zijn er ziekten te melden? (astma, suikerziekte, huidaandoeningen, hooikoorts, epilepsie, hartaandoeningen, ...) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
Is uw kind gevoelig of allergische voor geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen? Welke? 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
Moet uw kind bepaalde geneesmiddelen nemen? Welke? In welke dosering? 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
Nota: Als leiding zijn wij niet gemachtigd welke medicatie dan ook toe te dienen aan uw kind tenzij we in het 

bezit zijn van een voorschrift van een arts. Als medicatie nodig geacht wordt tijdens kamp of vergadering dient u 
de leiding zo’n attest te bezorgen. 
 
Werd uw kind ingeënt tegen klem (tetanus)? In welk jaar? 
O ja O nee  Waneer? ......................................................................................................................... 
 
Andere inlichtingen of opmerkingen? 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
Als er in de loop van het jaar nog iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind, dan vragen wij u dit zo 
spoedig mogelijk mee te delen aan de leidingsploeg. 
 
Voeg hierbij twee kleefbriefjes van het ziekenfonds! 

 
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn. 
Datum en handtekening van ouder of voogd:  


