Scouts Velm - Kalender
Lieve leden en ouders
Een nieuw scoutsjaar is weer begonnen met vele leuke activiteiten op de planning! Al onze spelletjes
gaan door op zaterdag van 14u tot 17u (tenzij anders vermeld op de kalender!). We verzamelen
steeds aan de kerktrappen.
DATUM
25/09
02/10
09/10
16/10
23/10
30/10
06/11
13/11
20/11
27/11 (19u-21u)
04/12

GEPLANDE ACTIVITEIT
Kennismaking: wij kijken er naar uit om jullie allemaal te leren kennen! J
Ps: vergeet jullie tekeningen niet terug mee te nemen naar de vergadering!
De grote olympische kabouterspelen: vandaag proberen we verschillende sportdisciplines!
Pyjama-vergadering: kom allemaal in jullie favoriete pyjama naar de vergadering! Joehoeee!
Altijd-rechtdoor-tocht (best laarzen aandoen)
MISS KABOUTER
HALLOWEEN (Meer info volgt nog!)
BAKE-OFF Scouts Velm: vandaag bakken we allerlei lekkers, dat wordt smullen!
Kni-kna-knutselnamiddag!
KABOUTERQUIZZZZ
FILMAVOND
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, danku sinterklaaaaaaasje…

Ben je nieuw op de scouts?
Schrijf je dan voor 20 oktober in via onze website www.scoutsvelm.be à Lid worden.

Lidgeld
Het standaard lidgeld voor het werkjaar 2021-2022 bedraagt 34,40 euro. Wie aansluit na 1 maart,
betaalt de helft van het lidgeld: 17,20 euro. Gezinnen die het financieel moeilijker hebben, kunnen
verminderd lidgeld aanvragen: 10 euro lidgeld (na 1 maart: 5 euro). Spreek de leiding van je eigen
groep hierover aan als je hiervan gebruik wil maken.
Gelieve het lidgeld vóór 20 oktober te storten op het rekeningnummer BE19 7350 3575 6612 met als
mededeling de naam + de tak van je kind. Op onze site vind je meer info terug over lidgelden (Tab:
voor ouders).
Meer info over het lidgeld is ook terug te vinden op de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/lidgeld

Zet het in je agenda:
Scoutskamp 2022: 13 juli tot 24 juli 2022
Jaarlijkse BBQ: 7 mei 2022
www.scoutsvelm.be voor info over ons, de nieuwe kalenders, contactgegevens,…
“Scouts Velm” voor info, foto’s en evenementen.

