Datum: 19/09/2017 – 04/10/2017, 52ste jaargang, nr. 1
Verschijnt 2 maal per maandag
(maar niet in juli en augustus)

VZW scouts Kriko-Bea Tienen
Oude vestenstraat 6, 3300 Tienen
Ondernemingsnummer 0828.38.314
P308952

Algemeen bericht

groepsploeg@krikobea.be

Sander Medart
Maarten Lambeets
Willem Reynders
Arne Maja

sander.medart@krikobea.be
maarten.lambeets@krikobea.be
Willem.reynders@krikobea.be
arne.maja@krikobea.be

0474/217.216
0471/377.604
0474/198.806
0494/796.755

Dag allemaal!!
Na de overgang (en eens goed in bad te gaan) zijn we weer klaar voor het nieuwe jaar! Wij, de
leidingsploeg, zitten alvast vol energie om er elke zondag weer tegenaan te gaan. Helaas moeten we
wel afscheid nemen van onze huidige lokalen. Maar we krijgen er wel nieuwe voor in de plaats!! Wij
zien jullie binnenkort terug op het Rakkersveld!!
Hieronder belangrijke info
STARTVERGADERING
Zondag 24 september is onze officiële start van het scoutsjaar. Daarom nodigen we graag alle
kinderen van 6 tot 18 jaar uit op het Rakkersveld van 14u tot 17u30. Dan zorgen wij voor een
onvergetelijke zondagnamiddag vol spelletjes, springkasteel en nog veel meer!
DE VERGADERING GAAT DOOR OP HET RAKKERSVELD (Torsinweg 12)
Aangezien het niet mogelijk is om tweerichtingsverkeer aan te sturen aan het rakkersveld zelf vragen
wij u om te parkeren op de parking van de Lidl zoals hieronder aangeduid op de kaart.

INFOMOMENT
Zit je kind pas bij de scouts? Heb je nog wat vragen? Of wil je graag de leidingsploeg leren kennen?
Kom dan gerust naar het infomoment. Dit zal zondag 24 september vanaf 17u30 doorgaan. Elke tak
zal een 10-tal minuten uitleg geven over de algemene werking, medische fiches, het
rommelpotbericht, winkel, vergaderingen, weekends, kamp,…

INSCHRIJVEN
Tijdens en na het infomoment zal er de mogelijkheid zijn om uw kind in te schrijven voor het
komende jaar. Leden die voor de eerste keer komen moeten zich registreren via onze website :
www.krikobea.be en daarna onderstaand bedrag storten. Voor leden die vorige jaren reeds lid waren
volstaat het om het lidgeld te storten op onderstaand rekeningnummer.
Lidgeld: 45 euro
Rekeningnummer: BE 02 7340 1000 3840
Vermeld steeds “Naam”, “Voornaam” en “Tak” bij de omschrijving.
FINANCIËLE TEGEMOETKOMING
Iedereen kan op een financiële tegemoetkoming rekenen van je mutualiteit. Met deze attesten kan
je een deel van je inschrijvingsgeld, betaling van het kamp terugvorderen van uw mutualiteit.
Hiervoor doe je het volgende:
Druk het formulier af dat je terugvindt op de site van uw ziekenfonds. Kom vervolgens met dat
formulier tot bij de groepsleiding om de rest te laten invullen. Daarna kan je het formulier
terugbezorgen aan je mutualiteit.
MEDISCHE FICHES
De individuele steekkaart of medische fiche is het formulier waarop jullie de persoonlijke, sociale en
medische gegevens van je kinderen die lid zijn van de scouts invullen. Dankzij deze formulieren kan
de leidingsploeg vlot communiceren en actie ondernemen tijdens een eventuele noodsituatie.
Medische fiches zijn dus van groot belang voor het welzijn van je eigen kinderen!!
Er zijn 2 manieren om je medische fiche in te vullen.
Ten eerst kan je het formulier op onze site (www.krikobea.be) of vanachter in de rommelpot
terugvinden. Dit kan je dan bij de eerstvolgende vergadering aan de leiding geven.
Het alternatief is dat je de medische fiche van je kind online invult. Hiervoor heb je het lidnummer
van je kind nodig (nieuwe leden krijgen hun lidkaart in de loop van het jaar). Voor meer uitleg kan je
terecht bij de groepsleiding en op https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuelesteekkaart.
WINKELTJE
Binnenkort komen er enkele pasmomenten aan. Deze zullen nog aangekondigd worden.
ROMMELPOT EN SITE
Om jullie op de hoogte te houden van de verschillende activiteiten die dit jaar zullen doorgaan zal je
elke 2 weken een rommelpotbericht ontvangen via mail. Let erop dat je eerst geregistreerd moet zijn
op onze website (www.krikobea.be). Daarnaast zullen de door ons georganiseerde evenement en
enkele sfeerfoto’s ook op onze Facebook pagina (https://www.facebook.com/krikobea/) verschijnen.
Heb je daarnaast nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Vriendelijke scoutsgroeten!
De groepsploeg

Kapoenen
Sigrid Lenaerts
Charlotte Leonard
Tom Reynaerts
Jonas Verstraeten
Rik Vanhemelryck
Alexander De Klerck

kapoenenleiding@krikobea.be
0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be
0470/051.914 charlotte.leonard@krikobae.be
0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be
0487/304.557 rik.vanhemelryck@krikobea.be
0478/745.686 Alexander.deklerck@krikobea.be

Dag lieve kapoenen,
Het lijkt misschien niet zo maar, dit is een hele speciale rommelpot. Weten jullie ook
waarom?
Wel: deze rommelpot is de officiële, zeer speciale, ultra unieke ALLER EERSTE
ROMMELPOT VAN HET NIEUWE SCOUTSJAAR: ALLEMAAL ABNORMAAL
Nadat we onze 2e jaars kapoenen met veel smurrie naar de welpen hebben gedoopt, hebben
jullie kunnen kennismaken met jullie nieuwe leiding. Maar wie zijn die 6 zottekes bij wie
jullie elke zondag spelletjes gaan spelen nu eigenlijk ???
Wel, we zullen onszelf even voorstellen:

Xebo is een echte avonturier,
met hem zal je altijd wel iets
beleven. Wisten jullie dat xebo
eigenlijk ook een circusarties is?
Hij kan wel 5 minuten lang op
zijn handen staan !

Zazou is de zotste van de
bende, met hem lach je je
letterlijk een breuk. Ps:
wisten jullie dat Zazou
stiekem ook heel graag
danst? Vraag het hem
gerust en hij doet een
dansje

Toto kennen er sommigen
onder jullie al. En waaraan
denken we als we Toto
zien? Inderdaad, de stoere
bink met een hoekje af.
Toto is een echte
levensgenieter, maar heeft
ook een hele lieve kant.

Rikkie is misschien wel een
meisje, maar van een ruig
spelletje rugby of dikke berta is
ze niet vies. Wisten jullie
trouwens dat Rikkie ook heel
goed is in geheimen bewaren?
Ze zal jullie nooit verraden.

Dit is Gigi, een hele coole
meid en een echte
babbelkous. Dus als je zin
hebt in een praatje is Gigi
de allerbeste! Kampen
bouwen kan ze trouwens
ook als de beste. Ze is een
echte speelvogel.

Dit is Petro. Zoals jullie op
de foto kunnen zien is
Petro iemand die zich al
eens graag verkleed. Hij zit
vol gekke ideeën, wat hem
supergoed maakt in het
bedenken van knotsgekke
spelletjes.

AGENDA:
24 september 2017: Startdag op het RAKKERSVELD (!!). De eerste vergadering met je
nieuwe leiding zal helaas niet op onze vertrouwde plek in het pc’ke zijn. Vanaf dit scoutsjaar
zullen de vergaderingen op zondag plaatsvinden op het rakkersveld (Torsinweg 12, 3300
Tienen). Na de vergadering zal er ook een momentje zijn waarop de leiding wat meer uitleg
zal geven aan de ouders. Van 14u tot 17:30u
1 oktober 2017: een nog toffere tweede vergadering met je nieuwe leiding (vergeet ook nu
niet dat ons vaste plekje vanaf nu op het rakkersveld is) 14u tot 17:30
8 oktober 2017: een gigantisch leuke derde vergadering van het nieuwe scoutsjaar

Welpen
Shere Khan
Marala
Baloe
Rikki-tikki-tavi
Raksha
Akela

welpenleiding@krikobea.be
0494/796.755 arne.maja@krikobea.be
0471/435.843 lara.jonniaux@krikobea.be
0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be
0478/196.611 nele.medart@krikobea.be
0486/718.945 nele.vanderleyden@krikobea.be
0493/657.773 cis.vanroosbroeck@krikobea.be

Hej hej hej liefste welpjes,

Het nieuwe scoutsjaar is van start gegaan met een hele vieze, stinkende overgang. Maar alle kindjes
die aanwezig waren hebben hun nieuwe leiding ontmoet. Dit jaar hebben jullie ZES super coole
leiding die er elk voor gaan zorgen dat dit jaar een onvergetelijk jaar wordt.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DIT IS JULLIE NIEUWE LEIDING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Naam: MARALA
Verjaardag: 25 september
Lievelingskleur: groen
Lievelingseten: frietjes

Naam: SHERE KHAN
Verjaardag: 10 maart
Lievelingskleur: geel
Lievelingseten: spruitjes

Naam: RAKSHA
Verjaardag: 15 oktober
Lievelingskleur: Rood
Lievelingseten: Mosselen

Naam: BALOE
Verjaardag: 10 juni
Lievelingskleur: oranje
Lievelingseten: Boontjes

Naam: RIKKI-TIKKI-TAVI
Verjaardag: 30 augustus
Lievelingskleur: blauw
Lievelinseten: asperges

Naam: AKELA
Verjaardag: 16 augustus
Lievelingskleur: roze
Lievelingseten: witloof

Wij kunnen alvast niet wachten om iedereen te ontmoeten!
xxxx De magische 6 xxxx

PLANNING
24 september: Om 14 uur spreken we af aan het rakkersveld, waar jullie onze nieuwe lokalen kunnen
bewonderen. Om 17.30 krijgen de ouders ook de kans om ons beter te leren kennen en wordt er ook
wat informatie gegeven door de leiding.
1 oktober: vergadering 14-17:30

Jonggivers
Milan Vandeput
Emma Reynders
Lode Reynders
Rob Vandecruys
Elijas Van Hemelryck

jonggiverleiding@krikobea.be
0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be
0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0483/190.986 rob.vandecruys@krikobea.be
0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be

Dag allerleukste jonggivertjes!!
Het nieuwe scoutsjaar is begonnen! Dat betekent een nieuwe groep, nieuwe leiding, voor
sommigen een nieuwe tak en voor ons allen nieuwe lokalen dit jaar. Gelukkig is er
tussen al die nieuwigheid nog steeds de oude vertrouwde Rommelpot die ons de weg zal
wijzen tussen het overvolle aantal activiteiten, weekends en vergaderingen dit jaar.
Maar eerst, petje af voor de nieuwe jonggivers die dapper naar de overgang kwamen.
Jullie kropen allemaal onbevreesd door de tunnel. We moesten ze bijna tegenhouden of
ze gingen er nog eens door. Daarna konden we met een kleine maar gezellige groep al
eens kennismaken. Woesjh! Zap! Ho Ho! En de vergadering was gedaan, ooooh ☹
Gelukkig zien we elkaar volgende week al terug op de startvergadering. Wat gaan we
daar doen? Kleine tip: het heeft niks te maken met bungeejumpen,paintballen of karten
maar het is wel 20 keer leuker dan een gemiddelde chirovergadering/knutselfeest.
Ook belangrijk! Op 15 oktober is het breng-je-vriendje-mee vergadering. Dit is dus nog
niet voor meteen maar dat betekent dat je nog veeeeeel tijd hebt om een
vriendje/vriendinnetje te zoeken.( meerdere mag zeker ook!) Wij hopen jullie daar te
zien met vele klasgenootjes,neven en nichten, buurjongens en buurmeisjes of wat dan
ook.
Als je echt slecht bent in vriendjes zoeken kan je je zoekskills hier verbeteren. Zoek je
vriendje: hij draagt rood-wit gestreepte kleren, heeft bruin haar en draagt een bril.
Kleine tip: hij staat achter een wolkje en wil graag eens naar de scouts komen.
Ik wil graag eens naar
de scouts komen

Gevonden? Zie je wel dat je het kan! Begin dus maar al uw vrienden,maten en kenissen
te verzamelen.
Hopelijk tot zondag!!
ongeremde gnoe, ijverige herdershond, onbevreesde arkal, volhardende alpaca, gedreven
agame en nuchtere zeehond

Agenda:
Zondag 24 september: Startvergadering. Het nieuwe scoutsjaar wordt afgetrapt op een
nieuwe locatie. Iedereen is welkom op het Rakkersveld (Torsinweg) van 14:00 tot 17:30.
Dit is dus ook het uur en de plaats van alle gewone vergadering

Zondag 1 oktober: Gewone vergadering. (maar wel superleuk natuurlijk)
Zondag 8 oktober: Gewone vergadering (maar nog net iets leuker dan de vorige)

Zondag 15 oktober: Breng-je-vriendje-mee vergadering. Iedereen brengt een vriendje
naar de scouts!!

Givers
Willem Reynders
Veronique Avermaete
Guus Nagels
Niels Bergmans

giverleiding@krikobea.be
0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com
0471/076.150 veronique.avermaete@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be
0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be

Hello givertjes
Het nieuwe scoutsjaar is weer begonnen met een geweldige overgang. Maar wat nog geweldiger
was, was natuurlijk jullie nieuwe leiding. Misschien kent niet iedereen deze leiding even goed maar
we zullen ons even voorstellen.
Onze beste vrouwelijke leiding (ook enige): Veronique (vero voor de
vrienden)
Specialiteit: dessert uit de diepvriezer halen ;)
Totem: felle ekster (ne vogel dus)
Weetje: ze zal het eerste half jaar niet kunnen komen en dat is dus heel
veel keer dat ze mag gaan pompen.
Een van onze mannelijke leiding is Guus (guu2 voor de vrienden)
Totem: Golden Retriever (ne hond)
Weetje: dit is de eerste keer dat hij volledig in leiding is bij krikobea wat
betekend dat hij nog in opleiding is. (hij kan nog veel leren)
Lievelingseten: spruitjes

Onze 2de mannelijke leiding: Niels, dit is ook ineens de definitie van een
beer (ma toch een vriendelijke beer)
Totem: weldoordachte schoenbekooievaar (ne grotere vogel)
Weetje: waarschijnlijk de slimste van ons 4
Tofste dag van de week: rustdag
En dan de laatste mannelijke leiding: Willem (willy voor de vrienden)
Totem: bedreven leeuwerik (ne fcking vogel)
Weetje: eet graag dessert dat zelf gemaakt is en dus niet uit de diepvriezer ;)
Moment wanneer hij de meeste energie heeft: altijd (onuitputbaar)

Dit is jullie super leiding van volgend jaar.
Agenda:
Zondag 24 september: Startvergadering. Het nieuwe scoutsjaar wordt afgetrapt op een nieuwe
locatie. Iedereen is welkom op het Rakkersveld (Torsinweg) van 14:00 tot 17:30. Dit is dus ook het
uur en de plaats van alle gewone vergadering
Zondag 1 oktober: Gewone vergadering van 14h tot 17h30
Zondag 6-7-8 oktober: wafelbak weekend meer informatie volgt in volgende rommelpot.

Jin

jinleiding@krikobea.be

Femke Parthoens
Fien Vandekerchove
Wout Vandecruys

0471/198.093 femke.parthoens@krikobea.be
0479/935.241 fien.vandekerchove@krikobea.be
wout.vandecruys@krikobea.be

Dag beste Jinners,

Het nieuwe scoutsjaar is aangebroken en jullie zijn begonnen aan het laatste jaar als lid. Voor een
laatste keer hebben jullie dan ook nieuwe leiding. Even voorstellen:

Dit is Wout, zijn gezicht kennen jullie natuurlijk al want hij is al
eerder leiding van jullie geweest. Sommigen onder jullie zien hem
zelfs als familie! (hihi). Met zijn charmes zal hij dit jaar (hopelijk)
vele sponsors binnen hallen voor de halloweenfuif !

Dit is Fien. Haar kennen jullie ook al want inderdaad ook zij is al eens
jullie leiding geweest. Met haar organisatietalent zal er (bijna) niets
misgaan op 28 oktober.

Dit is Femke. Het enige nieuwe gezicht in dit geweldige leidingstrio
en de enige die genoeg om jullie geeft om naar de overgang te
komen en deze rommelpot voor jullie te schrijven.

Zoals jullie zien poseren we heel graag voor rotsen en zijn we alle drie enthousiast voor het nieuwe
scoutsjaar.
Over de halloweenfuif gesproken; De eerste vergadering zal op zaterdag 23 oktober doorgaan van
14u00-17u30. We gaan sponsors zoeken in en rond Tienen dus probeer allemaal met de fiets te
komen. We spreken af aan het pc’ke. Wie trouwens zin heeft om na school sponsors te zoeken mag
dit altijd doen!!!!!!

Zo ik hoop dat jullie genoten hebben van deze rommelpot want de volgende gaan jullie zelf moeten
schrijven.
Vriendelijke groeten,
Femke (en Fien en Wout).
Agenda:
23/09/2017: Vergadering van 14u00 tot 17u30 in het pc’ke.
24/09/2017: Geen vergadering.
28/10/2017 en deels 29/10/2017: HALLOWEENFUIF

individuele steekkaart
voornaam en naam van het kind/de jongere : ………………………………………………………………………….
O jongen

O meisje

geboortedatum : ……../…..…/…..…

lidnummer: ……………………………….....................................................
Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun
kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze informatie draagt bij aan
een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg.
Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de leiding door te geven.
Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen binnen de
drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle leden.
Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken.
Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt.
Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken.
Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig

jaarlijks  invullen door ouders of voogd van leden  vertrouwelijk bewaard door takleiding

Adres en bereikbaarheid
officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)
straat, nr : ……………………………………………………………………………….…………… postcode : ……………………….……
gemeente: ………………………………………………………… telefoon : …………………………………………………………….……
eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is
adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)
straat, nr : …………………………………………………………………………………………… postcode : ………………………….…
gemeente : ….…………………………….……………………..

telefoon : …….……………………………………………………….

eventueel naam van verblijfsinstelling :………………………………………………………………………………………..…………
gsm van vader, moeder of voogd : ………………………………………………………………………….……………….…………..
gsm van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………………….………………….……..
e-mail van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………….……………………………….
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen)
naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………
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broers of zussen in dezelfde groep?
naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Deelname aan activiteiten
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de
leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) :
O ja

O nee

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuele reden :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN?
O nee

O ja
O bij sporten (vb. zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :

………………………………………………………………………………………………………………………………
O bij hygiëne (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) :

………………………………………………………………………………………………………………………………
O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) :

……………………………………………………………………………………………………………………………..
O andere beperkingen of zorgen :

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Medische informatie
Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het
verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, zonder
toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande kader op
deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis via
de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : *
O ja
O nee
* gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de
kinderopvang

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen :
O nee
O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen!

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) :
O nee
O ja :

…………………………………………………………………………………………………………………………….

info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen :
O nee
O ja :

…………………………………………………………………………………………………………………………….

onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :
O ja - in welk jaar? :
O nee

bloedgroep:

………………………..………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………

onze huisarts :
naam :

………………………………………………. telefoon : …………………………………………………………
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Aanvullende opmerkingen
onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het
groepsblad, op een website van scouting, … :
O ja

O nee

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat toestaan
binnen de visie van scouting :
O nee

O ja
O op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) :

……………………………………………………………………………………………………………………
O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind :

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van deze
steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de jaarlijkse
herziening.
vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct
zijn
voornaam en naam :

..….…………………………………….………………………………………………………………

ouder / voogd (schrappen wat niet past)
van (voornaam + naam van het kind) :
datum

: …………………………………..

……………………………………………………………………………….
handtekening :

……………………………………………….

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche
het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken

datum en handtekening van ouder/voogd:…………………………………………………………….
datum en handtekening van ouder/voogd: ……………………………………………………………
bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle
leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut wenselijk dat ouders en leiding contact met
elkaar opnemen.
Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen
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