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 9u30 tot 12u (tenzij anders vermeld op de kalender!). We verzamelen steeds aan de kerktrappen.
DATUM
24/09/’22
01/10/’22
08/10/’22
16/10/’22
22/10/’22
29/10/’22
05/11/’22
12/11/’22
19/11/’22
26/11/’22
03/12/’22

GEPLANDE ACTIVITEIT
Vergadering
/
Papierslag
Givertrophy (meer info volgt nog!)
Vergadering
Vergadering
/
Vergadering
Giververgadering
Vergadering
Vergadering

Ben je nieuw op de scouts?
Schrijf je dan voor 15 oktober in via onze website www.scoutsvelm.be → Lid worden.

Lidgeld
Het standaard lidgeld voor het werkjaar 2022-2023 bedraagt 36,70 euro. Wie aansluit na 1 maart, betaalt de helft
van het lidgeld: 18,40 euro.
Gezinnen die het financieel moeilijker hebben, kunnen verminderd lidgeld aanvragen: 10 euro lidgeld (na 1 maart: 5
euro). Stuur een mailtje naar scoutsvelm@hotmail.com als je hiervan gebruik wil maken.
Gelieve het lidgeld vóór 15 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

Huisregels van onze scouts:
 Kom altijd in je uniform of kledij van de scouts
 Probeer op alle vergaderingen aanwezig te zijn en niet enkel op degene die jij leuk vindt
 Als scout hou jij je aan de 5 basispijlers van scouting:
➔ Zelfwerkzaamheid: Scouts daagt je uit: je gaat op verkenning en ontdekt jezelf. Je leert op je eigen
benen staan en durft initiatief te nemen.
➔ Engagement: Je kiest bewust voor de scouts en zet je in voor de groep. Op jou kunnen ze rekenen, je
houdt je woord.
➔ Medebeheer: Je geeft je mening en luistert naar elkaar. Samen nemen jullie verantwoordelijkheid op en
samen zoeken jullie naar beslissingen.

➔ Dienst: Als scout droom je van een betere wereld. Je helpt elkaar en zet je actief in voor anderen en voor
de samenleving.
➔ Ploegwerk: Samen sta je sterker. Je leert elkaar kennen, werkt samen en geniet ervan. Waar iedereen
zichzelf kan en mag zijn (en worden).

Zet het in je agenda:
 Jaarlijkse BBQ: 29 april 2023
 Scoutskamp 2023: 12 juli tot 23 juli 2023

Voor meer info:
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
De Verkennerleiding
Berdien (0492/63.95.67)
Robrecht (0471/51.75.78)
Inte (0471/78.45.82)

