
Inschrijvingspapier oude 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 op zondag 8 september! Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, willen 
wij graag een aantal zaken op een rijtje zetten. Wij vragen volgende data’s in de mate van het mogelijke 
te respecteren, omdat hier steeds heel wat administratie bij komt kijken.  
Voor wie vorig jaar al ingeschreven was starten de inschrijvingen op zondag 8 september na de 
vergadering. Dus voor de kapoenen en welpen om 17u en voor de jongverkenners en verkenners om 
18u.  
 

Inschrijvingen  
 
De inschrijvingen worden dit jaar georganiseerd op zondag 8 september. Vanaf dit jaar zal het mogelijk 
zijn op het inschrijvingsgeld van uw zoon/ dochter te betalen via overschrijving en bedraagt 35 euro. 
Indien u kiest om het inschrijvingsgeld via overschrijving te betalen vragen wij het correcte bedrag 
VOOR vrijdag 6 september op onderstaande rekeningnummer te storen.  
We wensen dit geld te ontvangen op rekeningnummer BE81 0680 3685 0024 op naam van Don Bosco 
Scouts Ruisbroek met volgende mededeling: Lidgeld – Tak – Naam en voornaam van uw kind. Let op: 
dit is een andere rekening dan degene die gebruikt is voor het kampgeld.  
Het lidgeld cash betalen blijft natuurlijk ook mogelijk. Indien u kiest om het inschrijvingsgeld cash te 
geven, gelieve op zondag 8 september even langs de scouts te komen.  
Iedereen kan sowieso twee keer (verzekerd!) komen proberen zonder in te schrijven. Hierna is uw kind 
niet meer verzekerd en vragen wij dus om eventueel over te gaan tot betaling van het lidgeld.  
 
 
We vragen ook om gegevens zoals allergieën, contactgegevens en andere belangrijke zaken voortaan 
in te geven op de groepsadministratie. Gelieve de gegevens online na te kijken en indien nodig aan te 
passen. Meer info over hoe dit moet vind je hier https://www.youtube.com/watch?v=V2oE_omaUpw en 
hier https://www.youtube.com/watch?v=-CS4Oac2EUs. Onderaan vind u een invulstrookje. Gelieve dit 
ingevuld aan de leiding van uw kind te geven zodat wij zeker zijn dat u de gegevens hebt gecontroleerd 
en dat deze correct zijn.  

 
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.  
 
Op zondag 8 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 15 september vanaf 17u start de inschrijving voor alle andere kinderen. 
 
 

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.  
 
Op zondag 8 september vanaf 17u start de inschrijving voor: 

- kinderen die vorig jaar ingeschreven waren als tweedejaars kapeoenen en die dus over gaan 
naar de welpen 

- kinderen die vorig jaar ingeschrveen waren als eerste -of tweedejaars welp 
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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. 
 

 
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.  
 
 
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 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ik, …………………………………………………………………………………………………………………(naam ouder), ouder van  

……………………………………………………………………..(naam kind) bevestig hierbij de gegevens  
 
nagekeken en correct ingevuld te hebben op de groepsadmin. 
 

Datum betaling lidgeld:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum controle groepsadmin:…………………………………………………………………………………… 
 
 

Datum                                                                           Handtekening 
 
 
 


