INFORMATIEFICHE SCOUTING LINKEROEVER
WAT?

De 21e scouting Antwerpen Linkeroever is één van de vele jeugdbewegingen verspreid over
Vlaanderen. Wij voorzien activiteiten voor kinderen van 6 tot 18 jaar, bijvoorbeeld leuke
thema- of bosspelen. Om de werking vlot te laten verlopen worden de kinderen opgedeeld in
leeftijdsgroepen, in het scoutsjargon ook wel ‘takken’ genoemd. Wij hanteren volgende takken:
Kapoenen
Welpen
Jonggivers
Givers
Jins

WAAR?

6 tot 8 jaar
8 tot 11 jaar
11 tot 14 jaar
14 tot 17 jaar
17 tot 18 jaar

2 geboortejaren
3 geboortejaren
3 geboortejaren
3 geboortejaren
1 geboortejaar

1e en 2e leerjaar
3e, 4e en 5e leerjaar
6e leerjaar, 1e en 2e middelbaar
3e, 4e, en 5e middelbaar
6e middelbaar

De activiteiten, ook wel bekend als ‘vergaderingen’, gaan bijna steeds door aan onze
scoutslokalen, de Karakol, vlakbij het Sint-Annastrand en -bos. De lokalen bevinden zich op
volgend adres:
Gloriantlaan 2A, 2050 Antwerpen

WANNEER? Onze vergaderingen gaan bijna elke zondagvoormiddag van 09h30 tot 12h30 door in of
rond onze lokalen. Je kan het programmatieboekje downloaden via onze site:
www.scoutinglo.be
UNIFORM

Binnen de 21e scouting Linkeroever hebben we beslist om voor de kapoenen uitsluitend de
scoutsdas te verplichten. Van zodra men welp is geworden wordt ook het scoutshemd
verplicht. Om de ouders niet op kosten te jagen houden we het bij deze verplichtingen. Weet
dat er ook scoutsbroeken en -rokken bestaan die wij ten zeerste aanmoedigen maar echter
volledig vrijblijvend zijn.

De scoutsdas kan aangekocht worden bij de leiding voor of na een vergadering en kost 8
euro. Het scoutshemd samen met sommige tekentjes kunnen aangekocht worden in de
Hopper winkel aan het scoutshuis (Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen). Het jaarteken wordt
steeds door ons voorzien en wordt uitgedeeld bij aanvang van het scoutsjaar. Richtlijnen voor
het plaatsen van de tekens vindt u terug op: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wilnaar-de-scouts/het-scoutsuniform.
PRATISCH

Elk nieuw lid mag tot drie vergaderingen vrijblijvend komen proberen. Voor hen wordt een
uitzonderlijke verzekering voorzien. Indien uw zoon of dochter nadien wenst te blijven, moet
hij of zij ingeschreven worden. Dit doet u door het fiche op onze site in te vullen (link):
www.scoutinglo.be/inschrijven
Vervolgens dient het lidgeld overgeschreven te worden; dit bedraagt 40 euro en dient
overgeschreven te worden op rekeningnummer BE49 7330 0058 6171 met mededeling:
“Inschrijving <voornaam+naam lid>”. Indien u meerdere kinderen inschrijft, mag dit in één
overschrijving gebeuren.
Zodra wij uw overschrijving ontvangen hebben, is uw kind ingeschreven. Bovenstaand bedrag
gaat haast integraal naar de verzekering van uw zoon of dochter.
Indien u niet beschikt over de mogelijkheid tot internetbankieren mag de betaling uitzonderlijk
ook cash gebeuren bij iemand van de groepsleiding na afloop van de vergadering.

FINANCIEEL Indien u zich financieel in een moeilijke situatie bevindt, voorzien wij enkele hulpmiddelen
zodat uw zoon/dochter toch van het scoutsavontuur kan genieten. Hieronder een opsomming:

VRAGEN?

•

Indien u meerdere kinderen inschrijft voor een weekend wordt bijna steeds een
verminderde prijs voor de kleine broers/zussen gevraagd.

•

Bij uw mutualiteit kan u na het invullen van een formulier een deel van het lidgeld
terugtrekken.

•

Indien u aan het begin van het scoutsjaar aangeeft financiële hulp nodig te hebben,
kunnen wij uitzonderlijk verminderd lidgeld vragen. U betaalt in dit geval slechts 10 euro
in plaats van 40 euro.

•

Met behulp van het fonds op maat hoeft u voor scoutsactiviteiten slechts 1/3 van
normale prijs te betalen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een administratieve procedure
die wij aangaan bij het verbond Scouts en Gidsen Vlaanderen. Meer info:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/scouting-op-maat.

Voor verdere vragen kan u altijd de (groeps)leiding contacteren via de gemeenschappelijke emailadressen:
Groepsleiding

groepsleiding@21ste.be

Kapoenenleiding
Welpenleiding
Jonggiverleiding
Giverleiding
Jinleiding

kapoenen@21ste.be
welpen@21ste.be
jvk@21ste.be
verkenners@21ste.be
jins@21ste.be

(algemene vragen over de werking)

Meer info via onze site: www.scoutinglo.be
Laatste aanpassing: september 2019

