Inschrijven scoutsjaar 2012-2013
Beste ouders en leden,
We sloten het voorbije scoutsjaar af met geweldige kampen. Leden gingen naar huis met een
glimlach en een rugzak vol nieuwe ervaringen. Jullie eerste schoolweken zitten er alweer op en
het is dus ook tijd voor een nieuw scoutsjaar vol leuke activiteiten en gebeurtenissen! Wij
hebben er alvast terug keiveel zin in… hopelijk jullie ook.
Daarom nodigen we jullie vanaf zondag 7 oktober weer uit voor scouteske activiteiten, toffe
momenten met vriendjes & vriendinnetjes en leuk uitgewerkte spelletjes. De leiding, die
wekelijks samen zit om alles uit te werken, zal er elke zondag ook weer zijn. Onder het motto
‘hoe meer zielen hoe meer vreugd’ zijn al jullie vriendjes en vriendinnetjes welkom. Neem ze
mee naar de eerste activiteiten en laat ze kennis maken met onze scouts!
Jammer genoeg kost scouting ook geld. Daarom vragen wij elk jaar een kleine bijdrage aan de
ouders. Voor een heel scoutsjaar van september tot juli betaal je per kind 37€. Met die 37€
verzekeren we jullie dochter of zoon (27.40 euro wordt rechtstreeks doorgestort naar Scouts en
Gidsen Vlaanderen); bezorgen we jullie ons informatieblad, de eversprokkel; betalen we de
elektriciteit en nog zo veel meer. Dit jaar zullen wij ook ,onvoorzien, extra kosten hebben: door
een zware storm op tentenkamp stellen we het vanaf nu met een tent minder. Dus heb je als
ouder zin om iets meer te storten dan het boven vermelde bedrag, dat mag altijd. Maar dit is,
uiteraard, geen verplichting!
Deze 37€ storten jullie op volgend rekeningnummer: 734-0019219-22, met als mededeling
‘naam van het kind EN de tak’ waartoe je kind behoort.
Heb je meerdere kinderen in onze scouts, dan hebben we een speciale regeling voor jullie. Vanaf
een derde kind, betaal je voor je eerste twee kinderen 37€ per kind, voor andere kinderen betaal
je slechts 28€ per kind.
Indien dit bedrag voor sommige ouders een probleem zou kunnen vormen, kan u ons steeds
contacteren, dan zoeken we samen naar een oplossing.
Een stevige linker, De leidingsploeg
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