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Beste ouders  

  

Dit boekje heeft als doel ouders een betere kijk te geven op de 
werking van Scouts en Gidsen Denderleeuw en allerhande 
praktische informatie bijeen te brengen.  

De leiding bestaat uit een ploeg jonge volwassenen tussen 18 en 30 
jaar die zich belangeloos engageren om kinderen een zinvolle 
vrijetijdsbesteding aan te bieden.  

 Wij willen hen de kans geven zelf dingen te ontdekken, hen te 
ontplooien en op hun eigen benen staan (zelfwerkzaamheid), om 
goed te leren omgaan met elkaar, samen te ondernemen, arm in arm 
en genieten van verbondenheid (ploegwerk), zich in te zetten voor 
anderen binnen de scouts en ook daarbuiten (dienst), mee de 
richting van onze werking te bepalen, samen oplossingen zoeken, 
keuzes maken en beslissen (medebeheer) en steeds op post te zijn 
(engagement). Dit zijn niet toevallig de vijf basispijlers van 
scouting.  

 Om als jeugdbeweging goed te kunnen functioneren hebben wij het 
vertrouwen en de steun van ouders en volwassenen hard nodig. Het 
is uw engagement naar onze scouts dat mede de kwaliteit van onze 
werking bepaalt. Het aanmoedigen van uw kind om wekelijks te 
komen, een babbeltje met de leiding, een vriendelijk woord, uw 
financiële bijdrage, ... zijn hier maar enkele voorbeelden van.  

 Wij danken u alvast voor het vertrouwen dat u ons schenkt door uw 
kind(eren) bij onze jeugdbeweging in te schrijven.  
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Stevige linker,   

De leidingsploeg  



Het nieuwe jaarthema: Dromenland in zicht! 
  

Elk scoutsjaar staat één thema centraal. Dit thema 
wordt gebruikt door alle scoutsgroepen in 
Vlaanderen en wordt opgesteld door de nationale 
werking. Het jaarthema wordt aangehaald tijdens 
vergaderingen of weekends en is altijd duidelijk 
door het jaarkenteken, dat wij op ons hemd naaien.   
 

Met dit jaarthema willen we laten zien dat alles kan. 
We gaan op zoek naar ons eigen ‘dromenland’ en 
brengen onze fantasie tot leven.  

 

Dromen 

Geen droom is te gek, te groot, te vergezocht. Alles kan. Kleur eens 
buiten de lijntjes en laat tradities geen obstakels zijn voor nieuwe 
ideeën. Je kan beginnen dromen als individu, maar ook als groep. 
Luister naar elkaar want elke droom telt.  

Laat dromen niet gewoon dromen blijven, en test je ideeën uit! De 
scouts is een ideale oefenruimte om te experimenteren.  

 

Fantasie brengt je van wolkenkastelen naar wolvenlegers. Uit onze 
scoutshoed toveren we meeslepende thema’s. De magie zit in de 
details. Met alledaags materiaal en een beetje inventiviteit gaan de 
poorten naar de fantasiewereld open. Zo wordt elke klassieker een 
unieke ervaring.  

In deze fantasiewereld kunnen leden ongeremd knoeien en groeien. 
Ze leren talenten ontdekken, samen verliezen en nieuwe 
vriendschappen verkennen.  
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Al spelend laat je je verliezen in een zorgeloze droomwereld. Het 
hoeft geen obstakel te zijn, integendeel. Iedereen is uniek en krijgt de 
kans om op zijn/haar eigen tempo te spelen, te rusten en vooral deel 
uit te maken van een groep.  

 

Verhalen brengen onze ideeën tot leven. Ze rollen de rode loper uit 
naar een onbegrensde droom-of fantasiewereld. We vergroten de 
inleving nog mee en bedenken samen nieuwe verhalen. Ons 
fabelachtige verhaal wordt zo een mooie herinnering.  

 

 Gedurende het hele scoutsjaar roepen wij “Dromenland…” en 
brullen jullie “…IN ZICHT” 



De missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen  
  

“Wij zijn scouts en Gidsen, meisjes en jongens, elk 
met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. We gaan 
samen op verkenning en durven tuimelen in het 
leven. De natuur is onze troef. We geloven in onszelf, 
in elkaar en in iets meer. We spelen een spel dat niet 
luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met 
groot plezier en kleine daden komen we op voor 
onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen. Zo 
dromen we luidop van gelukkige mensen in een 

rechtvaardige wereld.”  

  

Dit is de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarin dromen we 
luidop van een andere, betere wereld. We zoeken naar een manier 
van leven waarin we die droom kunnen waarmaken. Scouting is 
buitenspelen en samenleven. Het laat kinderen en jongeren de kans 
om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten 
voor elkaar en voor de samenleving.  

  

Interesse?   
Ben je tussen 7 en 18 jaar oud, dan kan je zondag van 14u tot 17u bij 
de scouts en gidsen terecht. Iedereen is welkom. Je hoeft niet speciaal 
hard te kunnen lopen, heel sterk te zijn of goed te kunnen zingen. 
Gewoon zin hebben (om steeds te komen) is genoeg. Wie graag extra 
info heeft, kan ook steeds onze website bezoeken:  
www.scoutsdenderleeuw.be. Hier kan je ook de maandlijsten 
terugvinden.  

  

Ouders en leden kunnen ook steeds terecht op onze facebookgroep 
‘Leden scouts Denderleeuw’. Via dit kanaal krijgen jullie de laatste 
info over onze scouts mee, waaronder  

http://www.scoutsdenderleeuw.be/
http://www.scoutsdenderleeuw.be/
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reminders van verschillende evenementen, kleine mededelingen en 
foto’s van activiteiten.   

  

Like ook onze facebookpagina ‘Scouts en Gidsen Denderleeuw’ 
voor nog meer updates over onze werking.  

Alle cruciale info wordt ook steeds via e-mail aan de ouders bezorgd!   



  De takken – van jong naar oud   
  

Kapoenen   

Het leven van een kapoen (6-8 jaar) is er één vol spel, 
fantasie, creativiteit en expressie. Spelenderwijs en 
ongedwongen ontdekken we samen met hen de 
wereld. De leiding gaat hierbij uit van het kind zelf, 
van wat hen boeit en aanspreekt.   

  

Kabouters en Welpen  

  

Wie tussen 8 en 11 jaar is, kan meespelen bij de 
kabouters of welpen. Het is typisch voor welpen en 
kabouters dat ze zelf dingen leren doen. Ze krijgen 
ruimte en kansen om dingen uit te proberen en van 
elkaar te leren.   

De werking wordt ingekleed met verhalen en 
fantasie. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van het 
Jungleboek.  

  

Jonggidsen en Jongverkenners  

  

Jonggidsen en jongverkenners (11 - 14 jaar) 
trekken er graag op uit in de natuur of verkennen hun 
buurt. Op tentenkamp koken ze hun eigen potje. In 
vaste leefgroepjes of patrouilles werken ze samen en 
nemen ze initiatieven: van kattenkwaad tot leuker. 
Jonggivers krijgen een waaier van mogelijkheden om 
mee te beslissen, zelf de handen uit de mouwen te 
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steken en allerlei vaardigheden onder de knie te krijgen. Met de 
jonggiverraad en derdejaarsmomenten worden kansen op inspraak 
geboden. Stilaan leren ze dat scouting niet stopt als de vergadering 
is afgelopen.   

  

Gidsen en Verkenners  

  

Bij de gidsen en verkenners (14 - 17 jaar) is er 
ruimte voor grotere projecten. Met de groep een 
snuifje avontuur realiseren, of uitgedaagd worden 
door elkaar. Vanuit eigen interesses op zoek gaan naar 
zichzelf tussen soortgenoten. Dit door typische 
activiteiten of door een experiment waaraan 
gidsen/verkenners in kleine groepjes mee voorbereiden. In hun 
'parlement' maken ze regelmatig afspraken en evalueren ze hun 
werking.   

  

Jin  

  

Jin, Jij en Ik een Noodzaak. Jins (17-18 jaar) leven 
één of twee jaar intens samen in hun jintak. In hun 
eigen 'jonge' stijl werken ze gekke activiteiten, 
projecten en zelfs hun kamp uit. Al doende leren ze 
samenwerken en verantwoordelijkheid opnemen. 
Hieruit groeit engagement voor de groep en voor de samenleving.   

 



 

Akabe  

  

Bij de scouts is er plaats voor iedereen, verschillen 
zien we als een plus. Scouting is nagenoeg de enige 
jeugdbeweging met een aanbod voor kinderen en 
jongeren met een beperking. Wij voorzien in onze 
scouts één akabe-tak voor alle leeftijden. Akabe wil 
zeggen: "Anders KAn BEst"  

  

 



Ecologisch  
  

Als scoutsgroep willen wij ons steentje bijdragen om de natuur zo 
goed mogelijk in eer te houden. Wij houden er als beweging van om 
zoveel mogelijk buiten te spelen, rond te crossen en te vertoeven. Wij 
willen dit echter met respect doen! Wij kiezen er als groep voor om 
onze ecologische voetafdruk te verkleinen waar het kan met onder 
andere: veggiedag op kamp, ecologische zeep en shampoo op 
weekends en kampen, hergebruik van materialen, knutselen met 
afval, sorteren,….  

 

Lokalenproject  
  

Samen met onze overkoepelende vzw Lokalenproject hebben wij 
jarenlang inspanningen gedaan om onze nieuwe lokalen te bouwen.  
Twee jaar geleden konden we eindelijk verhuizen van onze oude 
lokalen in de Sint-Amandstraat naar onze nieuwe lokalen op het 
Walleken.   

  

De droom van ons nieuwe 
stulpje is werkelijkheid 
geworden door het harde 
werk van de vzw, en vele 
succesvolle projecten en 
acties, zoals onder andere het 
pastafestijn en het 
valentijnsontbijt.   

  

Ons nieuw adres is Walleken 14. We bevinden ons nu in de 
veelzijdige omgeving van het sport- en recreatiepark te 
Denderleeuw, naast sporthal Ottoy.   
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Akabe  
  

Akabe Denderleeuw. Want anders kan best!  

  

Al 74 jaar zet Scouts Denderleeuw zich in met ongekend 
enthousiasme en engagement. Dat engagement breidt zich uit. Sinds 
vorig werkjaar heeft onze scouts een akabe-tak opgericht. Dit houdt 
in dat kinderen van 6 tot 18 jaar met ASS, een verstandelijke of 
fysieke beperking ook welkom zullen zijn op zondag.   

We hebben al enkele enthousiaste leden maar we hebben nog steeds 
plaats voor nieuwe.   

  

Voor vragen hierover of als je interesse hebt, aarzel niet om de 
akabe-leiding te contacteren via akabe@scoutsdenderleeuw.be.   

  

  

  

 



Voor nieuwe leden en ouders  
  

Ben je dit jaar nieuw bij onze scouts? Of zit je zoon of dochter al jaren 
bij de scouts maar heb je geen idee waar hij/zij nu weer over 
spreekt?  

Klinken al die nieuwe termen wat ingewikkeld? Wij hebben een 
korte verklarende woordenlijst voor jullie:  

  

Tak: Dit is de groep waar je in terechtkomt als je bij de scouts komt. 
Even terug in dit boekje vind je de opdelingen: zo hebben we de 
kaboutertak, de jongverkennertak, de jintak… In welke tak je zit, 
wordt bepaald door je leeftijd.  

Takleiding: De takleiding verzorgt de administratie binnen de tak 
en doet dus ook het contact met de ouders.  

Takweekend: elk jaar trekken we er eind oktober/begin november 
op uit met onze tak voor een weekend vol plezier, van vrijdagavond 
tot zondagmiddag.  

  

Vergadering: wanneer we samenkomen met onze tak voor 
activiteiten, meestal op zondagnamiddag, noemen we dit een 
vergadering. Soms valt dit ook eens op vrijdagavond, tijdens 
examenperiodes.  

Maandlijst: ongeveer om de twee maand krijg je via mail een nieuwe 
maandlijst. Hier vind je alle informatie op voor de komende 
vergaderingen.  

  

Wouters: dit zijn de welpen en kabouters in één woord.   

Jonggivers: de jonggidsen en jongverkenners in één woord.  
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Givers: de gidsen en verkenners in één woord.   

JVK: afkorting voor jongverkenners   

VK: afkorting voor verkenners  

  

Gebouwenkamp/klein kamp: voor de kapoenen en wouters is op 
kamp gaan op zich al een heel groot avontuur. Daarom gaan zij 
iedereen jaar eind juli op kamp in gebouwen in België  

  

Tentenkamp/groot kamp: vanaf de jonggivers wordt het wat 
avontuurlijker en gaan we op tentenkamp. We gaan op meerdaagse, 
slapen in tenten, wassen ons in de beek, gaan naar het toilet op 
HUDO’s en koken op houtvuur. Om de drie jaar maken we het extra 
avontuurlijk door een buitenlandse weide te zoeken waar we 
kunnen gaan kamperen. Ook dit gaat eind juli door.  

  

Jinkamp: de jins trekken ieder jaar naar het buitenland, rond 
dezelfde periode als de andere kampen. Ze werken hier een heel jaar 
aan en kiezen zelf de bestemming en invulling voor hun kamp.   

 

 

 

 

 



De Leidingsploeg 2020-2021  
De takleiding per tak is steeds de eerste persoon in de lijst  

 

Kapoenenleiding (kapoenen@scoutsdenderleeuw.be)  
 

Stien Van Cauter     

Arnaud Reybrouck   

Arthur Hertsens   

Lisa Reybrouck  

Jasper Jacobs    

Sente Van Vaerenbergh  

Jasper Van Der Perre  

Quinten palmans  

Mira Van De Velde  

Hanne Van Der Vurst  

  

Welpenleiding (welpen@scoutsdenderleeuw.be)  
  

Silke Vermeir    

Rens de Petter   

Severien Van De Velde     

Rani Lion     

Sarah De Troyer   
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Sepp  Tragnée   

Lotte De Nul  

Tim Verbeiren  

Senne Mertens  

  

Kabouterleiding (kabouters@scoutsdenderleeuw.be)  
  

Axel Martens   

Kjell Tragnée   

Jakob Diependael   

Marie-Laure Malobia  

Janne Van Cauter  

Pauline Vanderghote  

Lara Eyndels  

  

Jongverkennerleiding (jongverkenners@scoutsdenderleeuw.be)  
  

Lina Jacobs   

Helena Ruyssinck    

Neel Verhavert   

Jarne Triest   

Dean Ricour  
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Emiel De Grauwe  

 

 

Jonggidsenleiding (jonggidsen@scoutsdenderleeuw.be)  
  

Aurélie Van Lancker   

Lisa Hertsens   

Katrijn Van der Vurst   

Tijl De Blander   

Senne Steppe  

Wannes Lagring  

  

Verkennerleiding (verkenners@scoutsdenderleeuw.be)  
  

Louis Heiremans   

Lowie Couck    

Maxime Carella    

Ty De Leeuw   

  

Gidsenleiding (gidsen@scoutsdenderleeuw.be)  

Catarina Heiremans    

Helena Diependael   
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Jinbegeleiding (jin@scoutsdenderleeuw.be) 

    

Anke De Schryver   

Morgan De Rocker   

Jade Steppe   

Rob D’Haens    

Jan Heiremans   

 

Akabeleiding (akabe@scoutsdenderleeuw.be)  
  

Elien Triest    

Brecht Breynaert   

Thijs Van Haverbeek   

Hanna Van Rompaey    

Brent De Braekeleer  

Kaat Zwaenepoel      

Antje De Leeuw    

Merel Strynck  
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Coralie Vanderghote 
    

 

Helena Lorie  

    

Groepsleiding (groepsleiding@scoutsdenderleeuw.be)  
  

Jade Steppe  0479/04 37 56   

Rob D’Haens   0498/64 81 06   

Arnaud Reybrouck  0473/23 96 29   

Ty De Leeuw  0470/80 66 64   

 

 

Deze telefoonnummers en e-mailadressen kan u gebruiken wanneer 
u vragen of opmerkingen heeft of om de leiding van uw kind te 
verwittigen bij afwezigheid van uw kind.   

  

Eén van de vijf basispijlers van de scouts is engagement. Dat betekent 
steeds op post zijn en je inzetten. Daarom vragen wij om minstens 
6x tijdens het scoutsjaar naar de  

vergaderingen/weekends te komen zodat uw kind voldoende deel is 
van de groep om mee te gaan op kamp.  

 



Inschrijven en inschrijvingsgeld  
  

Ben je nieuw in de scouts?   

  

Als jouw kind voor het eerst naar de 
scouts komt, moet je niet onmiddellijk 
het inschrijvingsgeld betalen. Hij/zij 
kan  namelijk  twee  keer 
 komen proberen,  tijdens  deze 
 twee vergaderingen is jouw kind 
verzekerd zonder dat het lidgeld 
betaald is. Je kan jouw kind wel al 
inschrijven door dit  online-formulier 
 in te  vullen  

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin 

/client/formulier.html#/lidworden?groep=O2314G  

(of scan de QR-code). Zo hebben wij al de nodige gegevens. Pas vanaf 
de derde keer dat jouw kind komt, moet het lidgeld betaald zijn. 
Indien je na twee keer toch beslist om niet meer te komen, kunnen 
wij makkelijk de inschrijving ongedaan maken.  

Als wij het lidgeld ontvangen hebben, geven wij dit door aan Scouts 
& Gidsen Vlaanderen. Zij sturen dan het lidnummer van jouw kind 
op naar ons, vervolgens sturen wij dit door naar jullie. Met dit 
lidnummer moeten je een profiel aanmaken op de 
groepsadministratie. Hoe je dit doet wordt uitgelegd op pagina 17 en 
18.  

Het is heel belangrijk dat de individuele steekkaart is ingevuld, zo 
heeft de leiding de nodige informatie over jouw kind voor moest er 
iets voorvallen op de scouts.    

Twijfel niet om ons te contacteren voor meer info of bij vragen:  

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/formulier.html?groep=O2314G#/lidworden
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/formulier.html?groep=O2314G#/lidworden
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/formulier.html?groep=O2314G#/lidworden
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nieuwlid@scoutsdenderleeuw.be 

 

 

Niet je eerste jaar?  

  

Dan moet je enkel maar het inschrijvingsgeld betalen, de rest gaat 
vanzelf. Je account op de groepsadministratie is nog steeds geldig. 
Log je zeker nog eens in om na te kijken of alle gegevens (adres, 
telefoonnummers, individuele steekkaart,…) nog correct zijn.  

  

  

Inschrijvingsgeld   

  

Elk jaar betaal je lidgeld voor jouw kind. Het inschrijvingsgeld voor 
het scoutsjaar 2021-2022 bedraagt 40,00 euro.  Dit bedrag kan 
gestort worden op rekeningnummer BE13 3630 4650 1739, naam 
begunstigde: Scouts Denderleeuw - Inschrijvingen met als 
mededeling: “NAAM KIND – TAK”.  

  

Een vaak terugkerende vraag is waarvoor dit lidgeld nu eigenlijk 
dient. Welnu, de leiding stort bij ontvangst € 34 door naar onze 
nationale werking, Scouts en Gidsen Vlaanderen. Hiermee wordt 
voor uw kind een verzekering afgesloten en worden ook de nationale 
medewerkers en nationale administratiekosten betaald. De 
resterende € 6 gebruiken wij als werkingsmiddelen voor onze eigen 
werking tijdens het jaar. Hiermee krijgt uw kind ook een 
jaarkenteken cadeau van onze groep.  
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€ 40,00 storten op rekeningnummer   

(Scouts Denderleeuw – Inschrijvingen)  

BE13 3630 4650 1739 met als mededeling: ‘NAAM KIND – TAK’  

  

Kan het voor minder geld?   

Ja, dat kan! Als scoutsgroep hechten we veel belang aan inclusiviteit. 
Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen de kans heeft om naar 
de scouts te komen.   

Meer info hierover kan je vinden op pagina 27-28.  

  

Groepsadministratie   
  

Lidnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  

Op de groepsadimistratie kan de leiding 
alle nuttige info zoals adres, 
telefoonnummers,  e-mailadres,  individuele steekkaart... 
terugvinden. Het is dus  

uiterst belangrijk dat dit voor elk lid is ingevuld zodat de 
communicatie tussen leiding en ouders vlot kan verlopen. Dit kan je 
als ouder helemaal zelf invullen door een account aan te maken op 
de groepsadministratie. Als het niet je eerste jaar is, heb je normaal 
al een account en kan je gewoon inloggen. Dan is het enkel belangrijk 
om na te gaan of alle informatie nog klopt (zie Inloggen – 
Steekkaart invullen). Als je nieuw bent in de scouts moet je een 
account aanmaken (zie Registreren).   

Een account aanmaken op de groepsadministratie doe je als volgt: 



REGISTREREN   

1. Surf naar:   

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsa 
dmin/client/  

  

2. Klik op registreren   

  

3. Vul vervolgens alle velden correct in:   
- voornaam van het kind  
- achternaam van het kind  
- lidnummer (dit wordt doorgestuurd 
door de leiding als de inschrijving is 
doorgevoerd) - e-mailadres (van de ouder, 
kan dezelfde zijn voor alle kinderen van één 
gezin)  
- GSM-nummer  
- gebruikersnaam 
(voornaam.achternaam van het kind als gebruikersnaam)   
- wachtwoord (dit kies je zelf)   

  

4. Als je alle gegevens correct hebt ingevuld klik je 
vervolgens op 'Scouts en Gidsen Vlaanderen-login' 
aanmaken  

  

Vervolgens krijg je een e-mail op het doorgegeven emailadres waarin 
je je wachtwoord kan bevestigen. Na het bevestigen is je account 
aangemaakt en kan je inloggen en de steekkaart invullen.  

  

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/


INLOGGEN _- STEEKKAART INVULLEN  

1. Surf naar:  

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadm 
in/client/  

  

2. Log in met de gekozen gebruikersnaam of 
lidnummer en je wachtwoord.  

  

3. Klik op de groene menubalk op de knop profiel    

  

4. Op deze pagina kan je de persoonlijke gegevens van je 
kind en de woonplaats en contactgegevens van de ouders 
invullen.   

  

Let wel op dat je steeds op de knop 
opslaan drukt als je een wijzing wilt 
doorvoeren!  

  

  

5. Om de individuele 
steekkaart in te vullen/wijzigen 
blijf je op de profiel pagina. 
Onder de naam van je kind en het 
lidnummer vind  

je de knop   

Individuele steekkaart - klik op deze knop.  

  

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/
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6. Hier kan je alle nodige gegevens invullen. Afsluiten doe je 
door op de knop opslaan te drukken!.   

  

De individuele steekkaart is nu helemaal in orde, de leiding kan deze 
altijd raadplegen wanneer nodig.    

Verminderd lidgeld door UiTPAS  
  

Vanaf dit jaar werken we ook met de 
UiTpas. De UiTpas is een kaart voor 
iedereen  die  deelneemt  aan 
vrijetijdsactiviteiten. Met UiTPAS kan 
je punten sparen en ze omruilen voor 
een korting, cadeau of ander voordeel. 
Zo een UiTPAS is gratis voor mensen 
met een kansenstatuut.   

  

Als je beschikt over een UiTPAS met kansentarief, heb je in onze 
werking recht op 75% korting op het lidgeld, kampen, weekends en 
activiteiten. Ook op de uniformen in de Hopperwinkel heb je korting 
(hemd (60%), broek of rok (50%), trui (50%))   

  

Hoe gaat dit concreet in zijn werk?   

Als je nieuw bent, lees je op pagina 15 wat je moet doen. Dit is 
gelijkaardig aan inschrijven met de UiTpas. Enkele zaken zijn anders:   

• Het lidgeld is 10 euro in plaats van 40 euro.   
• Bij het invullen van het online-inschrijvingsformulier duid 
je ‘verminderd lidgeld’ aan en bij ‘opmerkingen’ schrijf je het 
UiTPAS-nummer met kansentarief op.   
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Het lidgeld (10 euro) moet gestort worden op rekeningnummer  

BE13 3630 4650 1739, naam begunstigde: Scouts Denderleeuw - 
Inschrijvingen met als mededeling: “NAAM KIND – TAK - verminderd 
lidgeld”.  

  

Als je kind wilt deelnemen aan een kamp of weekend, is de regel dat 
je altijd 25% van de prijs betaald. Bijvoorbeeld: we gaan op 
takweekend en dat kost 30 euro, dan betaal je 7,5 euro.   

  

Als je hier nog vragen bij hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren! 

verminderdlidgeld@scoutsdenderleeuw.be 

  



Verzekering  
  

1. Wie is verzekerd?  
• Elke persoon die het lidgeld van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen betaalde en een    lidnummer heeft in de 
groepsadministratie, is verzekerd vanaf het begin van het   
 werkjaar.   

    Er is een minimumleeftijd voor onze verzekeringen. Kapoenen 
moeten 6 jaar    worden vóór 1 januari van het lopende werkjaar of 
in het eerste leerjaar zitten.   

  

2. Wanneer is men verzekerd?  
• tijdens alle toegelaten scouts- en gidsenactiviteiten die 
gebeuren in aanwezigheid van de leiding  
• tijdens alle toegelaten scouts- en gidsenactiviteiten die 
gebeuren in opdracht van de leiding, bvb. tochten.  
• voor wat lichamelijke letsels betreft: op de weg “van en 
naar” het lokaal of op elke plaats van bijeenkomst, bvb. 
zondagnamiddagvergadering. Het begrip “van en naar” heeft 
dezelfde betekenis als “weg van en naar het werk” in de 
arbeidsongevallen. Na de vergadering gaat iedereen 
rechtstreeks naar huis.  

  

3. Wat is wel - of niet - verzekerd?  

  

A. WEL VERZEKERD  

  

1. Alle lichamelijke letsels aan leden en leiding als gevolg van een 
ongeval, tijdens en op weg naar een Scouts en Gidsen activiteit in 
binnen- of buitenland.. Een ongeval is een plotselinge gebeurtenis 
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die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorza(a)k(en) 
vreemd is (zijn) aan het organisme van het slachtoffer.  

  

Medische kosten:  

    

• De terugbetaling van alle verzorgingskosten 
(opgenomen in de nomenclatuur van het  

R.I.Z.I.V.) van de dokter, de apotheker, het ziekenhuis ... na 
tussenkomst van de mutualiteit.     Deze kosten worden 
terugbetaald tot 7.500,00 EUR per slachtoffer.   

   

• De terugbetaling van verzorgingskosten die 
voorgeschreven werden door een arts en niet zijn opgenomen 
in de nomenclatuur van het R.I.Z.I.V.  Deze kosten worden 
terugbetaald tot 250,00 EUR per slachtoffer.   

   

• De vervoerskosten van het slachtoffer, voor zover dit 
vervoer noodzakelijk is voor de verzorging (met doktersattest) 
en het vervoer gebeurt met een vervoermiddel dat aangepast is 
aan de aard en de ernst van de letsels.  Deze kosten worden 
terugbetaald tot beloop van het tarief van het Rode Kruis.   

   

• Tandprothesekosten   

Er wordt tot 250,00 EUR per beschadigde tand terugbetaald met een 
maximum van 1.250,00 EUR per slachtoffer.   
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• Schade aan brillen en contactlenzen wordt enkel 
vergoed op voorwaarde dat deze gedragen werden op het 
ogenblik van het ongeval en als het slachtoffer daarbij 
lichamelijk letsel heeft opgelopen. Een geneeskundig 
getuigschrift toevoegen is dus noodzakelijk! Onder die 
voorwaarden wordt de schade vergoed tot 250,00 EUR per 
slachtoffer.    

   

• Schade aan hulpmiddelen (bv rolstoel, orthopedische 
schoenen, hoorapparaat) worden enkel vergoed indien deze 
schade ontstaat tgv een ongeval met lichamelijke letsels 
(medisch attest toevoegen). Verzekerde bedragen:   

- Indien het gaat om in de RIZIV-barema’s opgenomen 
verstrekkingen, betaalt Ethias de opleg.   
- Indien het gaat om niet in de RIZIV-barema’s opgenomen 
verstrekkingen, betaalt Ethias tot maximum 250,00 EUR terug.   

   

!! Opgelet: uit de praktijk blijkt dat de meeste schade aan 
hulpmiddelen niet via tussenkomst van de mutualiteit wordt 
vergoed (aangezien het RIZIV hier wettelijk niets van tussenkomst 
voorziet), zodat enkel het maximum forfait van 250,00 EUR wordt 
vergoed in geval van schade!   

   

• Opzoekings-en reddingsacties    

De gezamenlijke kosten worden terugbetaald tot 2.500,00 EUR na 
voorlegging van een geneeskundig getuigschrift.   

   

• Begrafeniskosten   

Er wordt per slachtoffer 2.500,00 EUR uitgekeerd.   
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2. Burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) en 
rechtsbijstand:(stééds aangifte bij  

Ethias)  o  van Scouts en Gidsen Vlaanderen tegenover derden  o 

 van Scouts en Gidsen Vlaanderen en leiding tegenover derden  o 

 van Scouts en Gidsen Vlaanderen en leden tegenover derden  o 

 van leden tegenover leden   

VB: SCHADE AAN DERDEN: door vuur, tijdens tocht, op weg van en 
naar het lokaal, fietsen, karren.   

  

  

B. NIET VERZEKERD  

  

• lichamelijke letsels in de aard van: ziekte, allergische 
aandoeningen; tijdelijke of blijvende invaliditeit; loonverlies; 
letsels als gevolg van dronkenschap; verdovende middelen; 
opzettelijk veroorzaakte schade; opzettelijke vechtpartijen; 
repatriëringkosten (meestal gedekt door de mutualiteit); 
lichamelijke letsels als gevolg van sporten zoals parasailing, 
deltavliegen, parachutisme, officiële wielerwedstrijden, 
veldritten ...  
• burgerlijke aansprakelijkheid: schade aan persoonlijke 
voorwerpen; schade aan toevertrouwd of gehuurd materiaal 
(de eigenaar stelt het materiaal ter beschikking van de groep 
waardoor de kans op beschadiging aanwezig is); verlies of 
vandalisme; schade veroorzaakt door het gebruik van 
bromfietsen, moto’s en auto’s; schade veroorzaakt door het 
gebruik van vaartuigen op zee; schade voortspruitend uit het 
gebruik van springstoffen of uit nucleaire energie.  
• Indien ouders verklaringen ondertekenen die de ouders 
zouden ontlasten van hun verantwoordelijkheid, zijn deze van 
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geen waarde. Burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders kan 
niet overgedragen worden op de leiding.  

  

 

 
 

 

  



Onze rekeningnummers 
Voor onze werking gebruiken wij verschillende rekeningnummers. 
Het is soms echter niet even duidelijk op welk rekeningnummer je 
terecht kan bij welke betaling.  

BE24 3630 4649 1938 – Algemeen                        
Op dit rekeningnummer worden de meeste betalingen gedaan. 

BE79 3630 4650 1133 – Gebouwenkamp                                       
Dit rekeningnummer dient om een onderscheid te maken tussen de 
uitgaven en inkomsten van de twee grote groepen binnen de scouts 
(groot- en klein kamp).  

Dit nummer wordt gebruikt voor klein kamp. 

BE65 3630 4649 7796 – Tentenkamp               
Dit rekeningnummer dient om een onderscheid te maken tussen de 
uitgaven en inkomsten van de twee grote groepen binnen de scouts 
(groot- en klein kamp).  

Dit nummer wordt gebruikt voor groot kamp. 

BE13 3630 4650 1739 – Inschrijvingen                    
Op dit rekeningnummer betaal je het inschrijvingsgeld van jouw 
kind.  

BE44 3630 4650 2345 – Jins                             
Omdat de Jingroep doorheen het jaar verschillende evenementen 
organiseert om geld op te halen voor hun kamp, hebben zij een eigen 
rekeningnummer. 

BE68 3631 9653 1134 – Akabe                              
Ook de Akabe heeft een eigen rekeningnummer voor hun werking. 

 



Het uniform in onze jeugdbeweging  
  

Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en 
Gidsen Vlaanderen en verwijs je naar de waarden van de beweging. 
Een uniform geeft aan leden en leiding de mogelijkheid om iets 
gemeenschappelijks te veruiterlijken.   

Het uniform bestaat uit een aantal eenvoudige stukken; het is 
speelkledij met plaats voor fantasie. "Bewegingskledij" is misschien 
een beter woord dan "uniform"; uitnodigender, creatiever, 
vriendelijker.   

 

Robert Baden-Powell, de grondlegger van scouting (in uniform)  

  

Jonggivers, givers & jins  

Meisjes en jongens van de verschillende takken in onze 
jeugdbeweging dragen reeds verschillende jaren dezelfde 
basisstukken: een beige hemd in stevig, natuurlijk katoen, de 
groene groeps-T-shirt  van Scouts en Gidsen Denderleeuw en de 
groepsdas. Zowel de T-shirt als das zijn steeds te koop bij ons.  
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Het dragen van een groene lange- of korte broek voor jongens en de 
groene rok in jeans voor meisjes van scouts nationaal is geheel 
vrijblijvend en geen verplicht onderdeel van het uniform.   

We menen dat een gezamenlijke stijl voor Scouts en Gidsen pas een 
juiste betekenis krijgt wanneer ze sober gedragen wordt en er 
genoeg ruimte blijft voor persoonlijke accenten. Maar, een uniform 
mag geen paradekledij worden; het blijft speelkledij waarin iedereen 
zich gemakkelijk kan bewegen.   

Kapoenen, kabouters & welpen  

Kapoenen,  Welpen  en  Kabouters  hebben  geen 
voorgeschreven uniform. Het basisuniform is evenwel ook in hun 
maten beschikbaar maar vormt geen verplichting. Wel vragen we om 
tijdens vergaderingen de groene groeps-Tshirt van onze groep te 
dragen, samen met onze groepsdas als teken van verbondenheid.  

De groepsdas is van praktisch nut bij spelen en op tocht, zeker in de 
jongere takken. Ook is het een teken van herkenning bij 
ontmoetingen met andere scoutsgroepen. Daarom wordt iedereen 
gevraagd een groepsdas aan te schaffen.   

  

  

Wij vragen om tijdens de vergadering het hemd en de   

T-shirt zichtbaar aan te doen samen met de groepsdas.  

 Prijzen  

- groene groeps-T-shirt     € 8  
- zwart-gele groepsdas    € 8  
- groepspatch leeuw     € 1  
- dasring          € 2  

Aan het begin of einde van elke vergadering kan je de leiding 
aanspreken als je iets wilt kopen.    
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 Waar moet wat?  

Onze groepsdas dragen wij steeds rond onze nek, geknoopt of met 
een dasring. De groepspatch komt op het rechterborstzakje.   

  

 

Hopper winkel  
Nieuwe uniformen, de juiste slaapzak, een stevige rugzak, een coole 
zaklamp of degelijk schoeisel? In de Hopper winkels vind je al wat je 
nodig hebt.  

 Dichtstbijzijnde Hopper-winkel:   

Kappellekensbaan 14, 9320 Aalst  

Je kan ook steeds terecht in de webshop van de Hopper: 

https://www.hopper.be/ 

  

Groepsnummer van onze groep: 02314G (Boudewijn-Lichthoek)  

 



Belangrijke data  
- 17-19 september 2021: Overgangsweekend in De  Pinte  
 
- Zaterdag 25 september 2021:  Startdag   
 
- 22-24 oktober 2021: Leidingsweekend ➔ GEEN SCOUTS  
 
- Vrijdag 22 oktober 2021: Dag van de Jeugdbeweging 
 
- 29-31 oktober 2021: Takweekends 
 
- 6 februari 2022: Valentijnsontbijt 
 
- 11-13 maart 2022: Leidingsweekend ➔ GEEN SCOUTS 
 
- 2-5 april 2022: Lentekamp (kapoenen, wouters en  
           jonggivers) 

 

- 30 april – 1 mei 2022: Pastafestijn 
 
- 20 – 30 juli 2022: Groot zomerkamp in Vaulx -Lez-  
           Chimay voor jonggivers en givers 

 

- 9-15 juli 2022: Klein zomerkamp in Amougies voor  
           wouters (11-15),  kapoenen (9-15 juli) en Akabe  
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