
Inschrijvingspapier nieuwe leden  
 
Beste ouders en leden, 
 
Het is weer zover, een nieuw scoutsjaar staat voor de deur. We willen er allemaal met veel 
enthousiasme aan beginnen! Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, willen wij graag een aantal 
zaken op een rijtje zetten. Wij vragen volgende data in de mate van het mogelijke te respecteren, omdat 
hier steeds heel wat administratie bij komt kijken.  

 
Inschrijvingen kapoenen (geboortejaar 2012 en 2013) 
 
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 te 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 er voor zorgen dat het aantal leden 
opnieuw in verhouding is met het aantal kapoenenleiding.  
 
Voor volgende kinderen starten de inschrijvingen op 8 september om 17u: 

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

 
Als we merken dat we aan het aantal van 35 kapoenen komen dan laten wij geen nieuwe kinderen toe. 
Indien er wel nog plaats is zijn nieuwe kinderen van harte welkom. 
 
Op zondag 15 september vanaf 17u start de inschrijving voor nieuwe kinderen, die geen broers 
of zussen in de scouts hebben of waarvan de ouder geen oud-leiding is.  
Op dit moment is er geen voorrang meer voor leden die reeds ingeschreven waren vorig jaar en voor 
broers en/ of zussen. Het principe first come first served geldt hier.  
 
 

Inschrijvingen welpen (geboortejaar 2011, 2010 en 2009) 
 
Ook de inschrijvingen bij de welpen worden onder controle gehouden. Er wordt hier een ledenstop 
gehanteerd van 60 welpen.  
Wanneer u uw zoon of dochter wil inschrijven, vragen we om eerst contact met de welpenleiding op de 
nemen. Dit is mogelijk vanaf 1 september. U kan een mailtje sturen naar 
welpenleiding@scoutsruisbroek.be met vermelding van uw contact gegevens en de naam en 
geboortedatum van uw zoon of dochter. We zouden hier een wachtlijst hanteren en opnieuw telt first 
come first seve. Weet wel dat de plaatsen zeer beperkt zijn. Als de oude leden heringeschreven zijn 
(dus na 15 september) hebben we een idee van hoeveel plaatsten er juist vrijkomen en hoeveel nieuwe 
leden we dus toelaten. De welpenleiding zal dan contact opnemen ten laatste op 17 september met de 
vermelding of uw zoon of dochter erbij is of niet. Verder informatie over het voltooien van de inschrijving 
volgt dan.  
 

 

Inschrijvingen jongverkenners, verkenners en VT’s 
 
Hier zijn er geen ledenstops en iedereen is van harte welpen om zich aan te sluiten bij de scouts.  
Voor de jongverkenners, verkenners en VTs starten de inschrijvingen op zondag 8 september vanaf 
18u. 
 
 
Voor verdere informatie of vragen, aarzel niet om iemand van de leiding aan te spreken of een mailtje 
te sturen naar info@scoutsruisbroek.be 
 
Wij hopen er alvast weer een fantastisch jaar van te maken!  
 
Een stevige linker,  
 
De leidingsploeg 
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