
 

Beste ouders, voogd van onze lieve scouties, 

 

Aangezien het nieuwe scoutsjaar in zicht is, zijn wij er weer met een brief om jullie spruit(en) in te 

schrijven. Net zoals vorig jaren werken we met een inschrijvingspapier maar dit jaar loopt het een 

beetje anders.  

 

Enerzijds is dit jaar het inschrijvingsgeld met twee euro gestegen, dit tot ons grote spijt. We volgen 

een beslissing die men op nationaal niveau heeft moeten nemen door de besparingen. Voor het 

eerste kind betaalt u nu 34 euro, voor het tweede 32 euro en vanaf het derde 30 euro. Er wordt 

nog steeds een familiale bijdrage van 25 euro per gezin gevraagd. Dit geld wordt besteed aan o.a. 

investeringen in het lokaal, het in orde brengen van het lokaal en het financieren van ‘t Kontactje, 

ons tweemaandelijks tijdschrift. 

 

Daarbij willen we u ook graag meedelen dat er een sociale tegemoetkoming bestaat, zowel voor 

het inschrijvingsgeld als voor kampen en weekends. U kan ons hiervoor altijd contacteren via 

grl@scoutsengidsendepinte.be.  

 

Indien u uw kind voor de eerste maal wilt inschrijven kan u gebruik maken van de online 

inschrijving. Vorige jaren was het zo dat u de gegevens noteerde op een onderstaand strookje. 

Om dit wat vlotter te laten verlopen willen we het dit jaar over een andere boeg gooien. Wat dient 

u te doen?  

 

- U gaat naar https://www.scoutsengidsendepinte.be/lid-worden/ 

- Daar vult u de gegevens van uw kind(eren) in.  

- Na de betaling is/zijn uw kind(eren) officieel ingeschreven. 

 

 

Indien u nog vragen/opmerkingen/suggesties heeft, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.  

 

Vriendelijke scoutsgroeten, 

Marie, Jos en Alex, de groepsleiding. 

 

 

Naam kind Lidgeld 

  

  

  

  

Familiale bijdrage + 25 euro 

TOTAAL ................... euro 

 

GELIEVE DIT BEDRAG TE STORTEN VÓÓR 18 OKTOBER OP VOLGEND NUMMER:  

BE81 0682 2431 2224 

MET VOLGENDE VERMELDING: FAMILIE…+ NAAM KIND 1+ NAAM KIND 2+ ... 
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