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

GEPLANDE ACTIVITEIT

25/09

Kennismakingsvergadering

02/10

Homo Universalis

09/10

Papierslag (hele dag 9u-12u, 13u- einde)

16/10

Stadsspel van 9u30 tot 12u30

22 en 23/10

Appelmoesweekend. (Neem slaapgerief mee)
Van vrijdag 19u tot zaterdag 15u

30/10

Halloween (Verdere informatie volgt) geen vergadering!!!

06/11

Doe je oudste kleren maar aan.

13/11

Doe stevige schoenen aan!!!

20/11

Komen eten

27/11

Filmavond

04/12

Vergadering (onder voorbehoud)

25/12

Geen vergadering (info kerstfeestje volgt)

01/01

Nieuwe kalender volgt

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

Scouts Velm - Kalender
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.

Zijn er vragen of heb je ons iets te melden, laat het ons zeker weten!
Stevige linker,
Noah Smet: 0470570495
Lisa Jans: 0494883639
Freya Gielen: 0471084022
Lotte Goffin: 0487896266
Bernd Bils: 0497041142
Anna Strauven: 0487192454

