Inschrijvingen 2018-2019
Beste leden en ouders,
Welkom bij de Scouts en Gidsen van Beerse. Via deze brief laten wij u weten hoe u uw kind
correct inschrijft in onze scoutsgroep. Gelieve de onderstaande informatie grondig door te nemen
en correct uit te voeren.
Om uw kind in te schrijven als verzekerde Scout of Gids, schrijft u het inschrijvingsgeld over voor
vrijdag 28 september 2018 op het rekeningnummer BE76 9799 9376 4395. Het
inschrijvingsgeld bedraagt € 44 per kind. Hiervan gaat € 33 naar Scouts en Gidsen Vlaanderen
(verzekering & werkingsgeld), € 1 naar het jaarkenteken en € 10 naar de tak van uw kind.

Zeer belangrijk voor een correcte inschrijving is de mededeling. U gebruikt deze volgorde:
Tak - Naam - Voornaam - Geboortedatum - Straatnaam - Huisnummer - GSM ouder –
emailadres
Hiervoor zijn de volgende takcodes geldig: Kap (Kapoenen), Kab (Kabouters), W (Welpen), JG
(Jonggidsen), JV (Jongverkenners), G (Gidsen), V (Verkenners), Jin (Jin), L (Leiding).
De mededeling mag zich spreiden over verschillende regels. Een voorbeeld voor een kapoen kan
er zo uitzien:
Kap – Smits – Jan – 15/03/2008 – Schoolstraat – 59 – 0498989898 – bartsmits@hotmail.com
Vanaf uw gedane overschrijving is uw kind verzekerd tijdens elke vergadering voor gebeurlijke
ongevallen of schade aan derden. Inschrijven kan vanaf nu!
Vanaf begin september kan u de takleiding van uw kind thuis verwachten. Tijdens dit huisbezoek
stelt de leiding zich aan u voor en informeren zij u over het komende werkjaar. Ook het
jaarkenteken wordt dan overhandigd. Aanvullende gegevens zoals uw e-mailadres kunnen door
hen gevraagd worden.
Al uw technische vragen betreffende de inschrijving mag u richten aan de secretaresses. Vragen
met betrekking tot het komende werkjaar richt u aan de groepsleiding. Voor contactgegevens kan
terecht op de website.
Wij danken u voor uw steun en vertrouwen in onze scoutsgroep!
Scoutsgroet
De leiding
Adres
Scouts & Gidsen Beerse (St. Rita & André de
Thaye)
Schoolstraat 59
2340 Beerse

Activiteiten
Elke zaterdag van 14u tot 16u30
Givers en jin: van 14u tot 17u
Tenzij anders vermeld in de scougi!

groepsleiding@scoutsengidsenbeerse.be
secretaris@scoutsengidsenbeerse.be

www.scoutsengidsenbeerse.be

Geboortejaren
Kapoenen (♀ en ♂)
Kabouters (♀) & Welpen (♂)
Jonggidsen (♀) & Jongverkenners (♂)
Gidsen (♀) & Verkenners (♂)
Jin (♀ en ♂)
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