Beste ouders en leden
Na twee maanden zomervakantie is het zover, het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur!
Zaterdag 3 september vliegen we er weer in met volle goesting en met een enthousiaste
leidingsploeg staan wij klaar om uw zoon en/of dochter opnieuw een top scoutsjaar te
bezorgen!
De agenda voor dit semester ziet er als volgt uit:
-

Op zaterdag 3 en 10 september vinden onze vriendjesdagen plaats. Alle nieuwe
leden zijn hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van die dag.
Broers, zussen, vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, klasgenootjes,… iedereen
is welkom!

-

Op zaterdag 17 september vindt ons jaarlijks volleybaltoernooi plaats en zal er dus
GEEN scoutsactiviteit zijn. Iedereen is welkom om mee te doen, inschrijven kan via
ons Facebook-evenement, maar natuurlijk is er ook de mogelijkheid om gezellig iets
te drinken en te eten dus langskomen is zeker de boodschap!

-

Op zaterdag 24 september zal de ledendoop plaatsvinden aan ‘het stationnetje’ in
Eisden van 13uur tot 16uur. Leden die overgaan naar een andere tak of nieuw zijn,
zullen gedoopt worden. Als je wordt gedoopt, vergeet dan geen oude kleren aan te
doen. Ook leden die niet overgaan naar een nieuwe groep zijn welkom om deel te
nemen aan een leuke namiddag boordevol spellen en opdrachten!

-

Zaterdag 8 oktober gaat de leiding op vormingsweekend en zal er dus ook GEEN
scoutsactiviteit zijn.

-

Voor een nieuw hemd, trui, tekens,… zal je terecht kunnen op onze scoutsshop die
doorgaat in het lokaal op zaterdag 15 oktober van 13uur tot 13uur45. Hierna is er
scouts van 14uur tot 16uur voor alle takken. Groene T-shirts en sjaaltjes kunnen
heel het jaar door gekocht worden.

-

De jaarlijkse Halloween vierdaagse voor de jongste takken zal dit jaar doorgaan
van zaterdag 29 oktober tot en met dinsdag 1 november. Verdere info zal nog
volgen.

Om jullie in te schrijven voor het nieuwe scoutsjaar, vullen jullie de individuele steekkaart
in bijlage in en overhandigen jullie deze aan de leiding op de volgende activiteit. Zo beschikt
de leiding al meteen over de juiste gegevens van jullie zoon/dochter. Gelieve het
verzekeringsgeld: 45 euro in de loop van september te storten op de scoutsrekening: BE12
4543 0966 5192 met als mededeling: voor- en achternaam, geboortedatum en tak waarin
uw kind zit.
Verdere up-to-date info vinden jullie altijd op onze scoutssite: www.scoutseisden.be of op onze
Facebook – en Instagrampagina “Scoutsgroep Mastentop Eisden”. Neem geregeld een kijkje!
Met vriendelijke scoutsgroeten
De hoofdleiding
Fraukje, Kobe en Vos

Individuele steekkaart
voornaam en naam van het kind/de jongere : ………………………………………………………………………….
O jongen O meisje
geboortedatum : ……../…..…/…..…
Groep: ……………….

•jaarlijks • invullen door ouders of voogd van leden • vertrouwelijk bewaard door
takleiding•

Adres en bereikbaarheid
officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)
straat, nr : ……………………………………………………………………………….…………… postcode : ……………………….……
gemeente: ………………………………………………………… telefoon : …………………………………………………………….……
eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is
adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)
straat, nr : …………………………………………………………………………………………… postcode : ………………………….…
gemeente : ….…………………………….…………………….. telefoon : …….……………………………………………………….
gsm van vader, moeder of voogd : ………………………………………………………………………….……………….…………..
gsm van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………………….………………….……..
e-mail van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………….……………………………….
broers of zussen in dezelfde groep?
naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Medische aandoeningen en/of andere bijzonderheden:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indien u een UiTPAS heeft, gelieve hier het nummer in te vullen:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toestemming publicatie foto’s en filmpjes
Omwille van de privacywetgeving vragen we jullie toestemming om foto’s van jullie kind te
mogen maken en publiceren.
Ik ………………………………………….ouder van ……………………………………………geef
toestemming aan de leiding van Scouts Mastentop Eisden om foto’s te mogen maken van mijn
kind, zowel tijdens de activiteiten als op kamp, en te publiceren op sociale media.

Handtekening

