
Beste leden en ouders,  

Het nieuwe scoutsjaar komt eraan! Wij hopen dat jullie er helemaal klaar voor 

zijn, want het jaarthema van Scouts & Gidsen Vlaanderen is dit jaar ‘Allemaal 

Abnormaal’. We hebben allemaal een eigen achtergrond, handleiding of 

superkracht. We zijn blond, bruin, groot of klein, kapoen of giver, hetero, holebi 

of iets daartussen. Wat maakt jou tot wie je bent? 

Overgang  

Naar jaarlijkse gewoonte trappen we het 

scoutsjaar af op de overgang. Deze vindt plaats 

op zondag 17 september in het Fort V van 

Edegem, aan onze lokalen (Rogier Van der 

Weydenstraat 2, over het OLVE-college). De 

oudste leden van elke tak gaan dan over naar hun 

nieuwe tak en de leden leren hun nieuwe leiding 

kennen.  

We starten om 13u met de activiteit. Opgelet!: 

Nieuwe leden mogen al om 12u30 komen, zodat 

ze op hun gemak kunnen kennis maken met hun 

leiding, het gebouw, enzovoort.  

Ook de groepsleiding staat dit jaar paraat. 

Daarom zijn alle ouders/begeleiding welkom om 

15u30 zodat ze zich kort kunnen voorstellen en 

vragen kunnen beantwoorden. Nadien is er nog 

even tijd om kennis te maken met de takleiding 

en om 16u sluiten we de dag af! 

Op de overgang willen we ook graag alle administratie in orde maken. Nieuwe 

leden zullen van de takleiding een medische fiche krijgen. Mogen we vragen om 

die de eerstvolgende vergadering ingevuld terug af te geven? Voor de andere 

leden gebruiken we de bestaande medische fiche, maar krijg je wel de kans om 

eventuele aanpassingen door te geven aan de takleiding aan het einde van de 

vergadering.  

Verder kan je na de overgang ook meteen het lidgeld betalen of een uniform 

aankopen. Daarover vind je verder in deze brief meer details. Ten slotte zal er 

ook een tafel zijn waarop alle verloren voorwerpen van het kamp uitgestald 

zullen worden. Indien je zelf tijdens het wassen kledingstukken ontdekte die niet 

van dochter- of zoonlief zijn, is dit het uitgesproken moment om ze terug te 

bezorgen via de verloren voorwerpen.  

  



Groepsleiding  

Je kan de groepsleiding steeds contacteren indien er problemen zijn of gewoon 

wanneer je met een vraag zit. Zij zullen zich samen met de leidingsploeg ook dit 

jaar weer stevig inzetten voor je kleine spruit! We zijn steeds bereikbaar via ons 

gezamenlijke e-mailadres: groepsleiding@47aka.be  

Uniform  

Zoals elke andere scoutsgroep hebben ook wij een uniform dat we tijdens elke 

vergadering dragen. Het bestaat uit een groene T-shirt (€7) van onze groep, een 

donkergroene trui (€25, tweedehands €5) en een groen-blauwe das (€8). Dit 

alles is bij de groepsleiding te koop. Enkel de das is verplicht en we verwachten 

dat alle leden er een dragen.  

Je mag uiteraard ook een echt scoutshemd dragen, maar dat hoeft zeker niet in 

onze groep. Deze hemden zijn te koop in de Hopper winkel (Lange Kievitstraat 

74 in Antwerpen of via www.hopper.be). Zet zeker je naam in het uniform want, 

zoals dat met uniformen gaat, draagt iedereen hetzelfde.  

Lidgeld  

Nieuwe leden mogen de eerste drie (proef)vergaderingen komen proberen 

zonder lidgeld te hebben betaald. Nadien vragen we het lidgeld te storten, zodat 

wij alles omtrent de verzekeringen op tijd in orde kunnen brengen.  

Het lidgeld voor 2017-2018 bedraagt:  

♣ 36 EURO voor het eerste kind  

♣ 35 EURO voor het tweede kind  

♣ 34 EURO voor het derde kind  

♣ 28 EURO voor 22-plussers  

Dit inschrijvingsgeld kan je betalen aan de groepsleiding of je kan het 

overschrijven op de rekening van de groep: BE65 9799 8545 1596 op naam van 

47e Koningin Fabiola AKABE. Vergeet in dat geval niet de naam van je kind en 

zijn of haar tak te vermelden.  

Voor dit geld ben je verzekerd bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, krijg je van ons 

drie keer een ‘Knip’ (het programmaboekje) en worden de wekelijkse activiteiten 

betaald. Aangezien de kosten in een scoutsjaar weleens kunnen oplopen (lidgeld, 

uniform, weekend, kamp) kan je er voor kiezen dit bedrag in schijven te betalen. 

Indien je dit wenst, spreek dan even de groepsleiding aan.  

Ziezo, we hopen dat alles duidelijk is, maar als je nog vragen hebt, geef dan 

gerust een seintje.  

Tot binnenkort!  

De leidingsploeg 
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