
Inschrijving 
Scoutsjaar 2020 - 2021 

 

 

Gegevens ouders: Gegevens lid: 

Straat: Naam: 

Woonplaats: Voornaam: 

Geslacht: 

2de adres: Geboortedatum: 

Bloedgroep: 

Thuistelefoon: Totem: 

GSM nummer(s): Adjectief: 

Jinitief: 

E-mail ouder(s): Email lid: 

GSM-nummer lid: 

 

Tak: Handtekening ouders: 

 

Scheur hier ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste ouders, 

 
Inschrijven bij Scouts en Gidsen Hever-Schiplaken wil zeggen dat leden actief deelnemen aan het spel van scouting. Wij verwachten 

daarom een zekere aanwezigheid op de vergaderingen. Een beperkte aanwezigheid kan gevolgen hebben voor de deelname aan het 

kamp, weekends of andere activiteiten van onze groep. Meer informatie hierover vindt u op onze website. 

 
Na het invullen van het inschrijvingspapiertje willen we u nog vragen het inschrijvingsgeld te betalen (55 EUR/persoon). Vanaf 

drie kinderen betaal je voor het derde kind en kinderen die nog volgen slechts €50 per persoon. Dit kan via overschrijving op het 

rekeningnummer van "Scouts en Gidsen Hever-Schiplaken": BE51 0010 8844 3262 met de vermelding: "naam" + "voornaam" + 

"tak". (Bv: Janssens Jan, Kapoenen)  

Gelieve dit bedrag ten laatste 25 oktober 2020 over te schrijven. Jaarlijkse groepsactiviteiten (schaatsen, zwemmen ...) zijn in de 

prijs inbegrepen. Voor activiteiten die specifiek per tak worden georganiseerd (weekends ...) vragen we om apart het geld cash mee 

te nemen of over te schrijven. 

 
We willen u ook vragen de steekkaart online in te vullen. Hiervoor heeft u het lidnummer van uw kind nodig. Een handleiding om 

de steekkaart in te vullen vinden jullie via de volgende link: 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaart.pdf. 

 
De gegevens die u invulde worden gebruikt in het algemene ledenbestand van Scouts en Gidsen Vlaanderen, de 

verzekeringsmaatschappij en in onze eigen plaatselijke werking. 

 
Mails met de geruchten en andere informatie versturen wij via de groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Hiervoor 

moeten jullie jezelf niet meer inschrijven op een mailinglijst. "Het Gerucht" blijft ook nog steeds online staan op onze website. 

 
Opmerkingen, vragen of suggesties bestemd voor de leiding of groepsleiding kan u mailen naar grl@heverschiplaken.be. 

Contactgegevens van de leiding vindt u op onze website http://www.heverschiplaken.be. 
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