
 
 
 

Beste leden, ouders, oud-leiding, medewerkers en sympathisanten, 

 

Allereerst willen we ons excuseren voor de laattijdige communicatie. Dit komt 

omdat we steeds de richtlijnen van bovenaf moesten afwachten. We konden op 

eigen houtje nog niets ondernemen.  

 

We weten nu dat onze wekelijkse werking weer mag opstarten in bubbels van 

maximum 50 personen. Dit is enkel toegelaten mits we alle geldende richtlijnen 

blijven respecteren (registratie, hygiëne, bij voorkeur openlucht, mondmaskers 

in publieke ruimte, …). Hiermee worden activiteiten bedoeld die passen binnen 

het spel van scouting, op maat van onze leeftijdstakken: spelen, technieken, 

tocht, kennismaking, crea, … 

 

Momenteel bevindt jeugdwerking over heel Vlaanderen zich in code geel. De 

regels die hieraan verbonden zijn worden hieronder opgelijst. 

 

Code geel 

Wie mag naar een scoutsactiviteit komen? 

Liefst zoveel mogelijk leden en leiding. Maar we moeten wel met enkele dingen 

rekening houden.  

De voorwaarden: 

● Behoort een lid tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de 

activiteit als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische 

ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de 

huisarts. 

● Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor 

deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet 

(meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: leden, 

leiding, foeriers, enzovoort. 

● Contacttracing: aanwezigheid van de leden wordt bij elke scoutsactiviteit 

geregistreerd door de leiding. 

Hoe organiseer je een scoutsactiviteit? 

Contactbubbels 



We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. 

De leiding maakt bubbels van maximaal 50 scouts of gidsen (kinderen, jongeren, 

leiding en eventuele anderen inclusief). 

● Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand 

houden en geen mondmasker gebruiken. 

● Vermijd onderling contact = bubble distancing 

● Indien contact nodig is tussen bubbels, houd je 1,5 meter afstand   of 

gebruik je een mondmasker als de afstand niet kan behouden worden. 

● Er kunnen meerdere bubbels op 1 locatie aanwezig zijn, de bubbels 

onderling houden afstand van elkaar. 

● Iedereen gaat bewust om met de bubbels: alle leden en leiding, maar 

ook externen, ouders,… 

●  Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social 

distancing en mondmaskers spelen daarbij een belangrijke rol. 

●  Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels en de regels er 

rond duidelijk zijn voor iedereen: leden, leiding én ouders. 

Communicatie 

●  Voor, tijdens en na je activiteit is goede communicatie naar de leden, 

ouders en betrokkenen heel belangrijk. 

●  Maak goede afspraken met de leden, ouders, externen, … 

Hoe zit dat met hygiëne? 

Persoonlijke hygiëne 

Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het 

noodzakelijk.   Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een 

papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens het jeugdwerk nodig.  

De infrastructuur 

Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en 

contactoppervlaktes.  We zorgen voor maximale ventilatie en zetten waar 

mogelijk deuren en ramen open. 

Het materiaal 

In de gele en oranje fase kan materiaal gedeeld gebruikt worden binnen 

éénzelfde bubbel. Als er verschillende bubbels hetzelfde materiaal nodig hebben, 

wordt dat ontsmet tussen de bubbels door. 

Welke activiteiten mag je doen? 

● Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in open lucht en op het eigen 

terrein. 



● Vermijd contact met anderen in de publieke ruimte. Houd je steeds aan 

de geldende samenlevingsregels. 

●  In de gele fase geldt de bubbelwerking en kan fysiek contact dus, maar 

wordt intens fysiek contact nog steeds vermeden, in het bijzonder bij 

+12. 

● Enkel met externen tov. de bubbel wordt social distancing toegepast. 

● Uitstappen kunnen, houd je aan de geldende samenlevingsmaatregelen. 

●  Samen eten en drinken kan wel. Zorg dat je wel rekening houdt met de 

maatregelen van afstand en hygiëne. 

●  In de gele fase kunnen contacten met externen, mits de maatregelen 

gerespecteerd kunnen worden en afstand bewaard kan blijven. 

●  Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw 

genoeg rust in het programma in. 

● Overnachten kan, mits de nodige voorzorgsmaatregelen. 

Graag willen we melden dat op eender welk moment de jeugdwerking van 

kleurcode kan veranderen. Indien dit gebeurt, zijn deze regels niet meer van 

toepassing en kunt u van ons een snelle en duidelijke communicatie verwachten. 

Wij willen in deze moeilijke tijden kinderen stimuleren om zelfstandig of met de 

contactbubbel naar de vergaderingen te komen zodat er zo weinig mogelijk 

ophoping is van ouders die hun kinderen afzetten/ophalen aan de scoutslokalen. 

Wij hopen op jullie medewerking zodat het voor onze leiding dit jaar niet nog 

lastiger wordt om leiding te geven. 

U kan bovendien steeds de meest accurate informatie nalezen via 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/Corona  

Bij vragen en/of opmerking kan u uiteraard steeds bij ons terecht door een 

mailtje te sturen naar grl.scoutsranst@gmail.com 

Een stevige linker, 

Marie, Brent, Quinten en Saar 

De groepsleiding 
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Beste leden, ouders, oud-leiding, medewerkers en sympathisanten, 

 

 

Normaliter vatten we naar aloude goede traditie het nieuwe scoutsjaar aan met            

een spetterende en spectaculaire overgang. Een nieuw jaar, nieuwe leden,          

nieuwe leiding, en misschien wel een nieuwe tak? 

 

Jammer genoeg gooide COVID-19 dit jaar roet in het eten. Onze vergaderingen            

werden stilgelegd. 1001 regeltjes werden bedacht. We konden niet anders dan           

ons eraan houden.  

 

Er volgden heel wat maanden in onzekerheid. Zou onze overgang mogen           

doorgaan? Zouden onze vergaderingen weer mogen opstarten? Krijgen we         

eindelijk groen licht? We moesten de cijfers en de informatie van bovenaf            

afwachten. Vandaar dat u de voorbije maanden weinig van ons hoorde. Enkele            

dagen geleden kregen we nieuws over de start van het nieuwe scoutsjaar: onze             

overgang, zoals wij hem kennen, valt een beetje in het water. 

 

Maar aangezien we weten dat de kennismaking tussen leiding en leden           

ontzettend belangrijk is, gaan we dit jaar voor een coronaproof alternatief. We            

stelden dit plan voor aan de burgemeester en kregen zijn goedkeuring en steun. 

 

Waar we normaal een gigantisch parcours bouwen en afsluiten met een           

overheerlijke BBQ, vragen we nu vriendelijk aan u (de ouders) thuis te            

blijven. We kiezen voor een startdag, enkel en alleen met onze leden en de              

leidingsploeg. Het wordt een startmoment zonder toog of BBQ. Er zullen dit            

jaar dus ook geen leden fysiek overgaan.  

 

Jammer genoeg kunnen we onze nieuwe leden dit jaar niet verwelkomen op            

onze startdag. We organiseren daarom een kijk- en doedag woensdag 16           

september van 14u tem 17u . Aansluitend een inschrijfmoment van tem 19u. 

  

Zaterdag 19 september om 14u00 gaan we met alle leden van start            

tijdens een groot groepsaantreden in uniform. We voorzien duidelijke zones per           

groep (bubbel). Daarna voorzien we een moment voor afscheid van de           

stoppende leiding en het verwelkomen van de leiding. Vervolgens vindt er een            

takmoment plaats (per groep dus opnieuw in bubbels).  

 

Om 17u eindigt onze overgang. We vragen aan de ouders de afstand te             

bewaren en een mondmasker te dragen. Bovendien is het belangrijk          

dat het veld niet betreden wordt door de ouders. De leiding van uw             

kind brengt hen tot bij u.  

We hopen er op deze manier toch een leuk startmoment van te maken!  

 

Tenslotte nog een laatste belangrijk detail; aangezien de normale werking van 



onze tweedehandsshop momenteel stilligt en er bijgevolg geen 

tweedehandskleren binnengebracht kunnen worden, organiseren wij op de 

overgang een inzamelactie. U kan tweedehandskledij meegeven met uw kind 

en zo doneren aan onze tweedehandsshop. Zij zullen u heel erg dankbaar zijn!  

 

Bij vragen of opmerking kan u steeds bij ons terecht via 

grl.scoutsranst@gmail.com 

 

Met scoutmoedige groeten 

 

Quinten, Brent, Marie en Saar  

De groepsleiding 

 

P.S.: Onze toffe bende van de Vriendenkring zoekt nog steeds helpende handen! 

Interesse? Je kan hen altijd een mailtje sturen via 

vriendenkring.scoutsranst@gmail.com .  
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Beste ouders en sympathisanten, 

 

 
Hierbij willen wij ook alvast alle geplande data van de groepsactiviteiten 

mededelen. Dit jaar is echter alles onder voorbehoud, afhankelijk van hoe de 

coronacijfers evolueren. We houden u steeds op de hoogte via mail, onze 

Facebookpagina en onze website. 

 

Daarnaast zijn er ook nog tak-geldactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een 

eetavond. Deze data worden beslist door de leiding van de tak. 

 

Zaterdag 17 Oktober 2020: (Marsepein-)Verkoop 

Wij verwachten alle kinderen tussen 14u en 17u om enthousiast rond te gaan in 

het dorp met marsepein. 

 

Woensdag 11 November 2020: 11.11.11 

Ouders en kinderen mogen de papa’s en leiding komen aanmoedigen op de            

jaarlijkse, spannende voetbalwedstrijd tussen Chiro en Scouts. Er kan achteraf          

ook altijd lekkere spaghetti gegeten worden en daarbij (hopelijk) een          

overwinning gevierd worden. 

 

Zaterdag 9 Januari 2021: Kerstboomverbranding 

Overdag halen we met de leden de kerstbomen op in het dorp om er ’s avonds                

een gezellig en groot vuur mee te maken aan de BKL. Vrienden, familie, ouders              

en ook leden zijn welkom om er samen iets te drinken en te eten. Deze avond                

wordt afgesloten met muziek optredens. 

 

Zaterdag 13 Februari 2021: Scouts-Bal 

Een jaarlijkse gezellige en leuke avond voor ouders, leiding en jins. 

 

Vrijdag 14 Mei 2021: Kampbetaalavond 

Op deze avond wordt er uitleg en info gegeven rond het kamp van uw kinderen. 

 

Hopelijk zien we jullie zo veel mogelijk op onze activiteiten !  

 

Tot snel! 

 

Brent, Quinten, Marie en Saar 

De groepsleiding 

  



 

TWEEDEHANDSSHOP 

 
 
Beste ouders, beste leden, 
 
naar aanleiding van Covid-19 ziet de overgang er dit jaar anders uit dan de voorgaande jaren. 
Ook wij van de tweedehandsshop zullen onze werking noodgedwongen moeten aanpassen 
tot en met december 2020. Wij zullen ons winkeltje voorlopig niet openen.  
 
Hopper leent geen paskoffers uit omwille van het Coronavirus. Daarom kunnen jullie dit 
scoutsjaar geen nieuwe uniformen bestellen via ons. Je kan uiteraard wel in de Hopper zelf 
een uniform kopen. Of je kan je uniform bestellen via de website van Hopper. Indien 
gevraagd, kan je ons groepsnummer vermelden ( A2114S). We geven graag nog kort mee 
waaruit ónze uniformen bestaan: 

● Kapoenen: short/rok, trui, T-shirt van Siegfried Ranst; 
● Welpen/kabouters: short/rok, trui, T-shirt van Siegfried Ranst; 
● Vanaf Wolven/padvinders: short/rok, trui, T-shirt van Siegfried Ranst en hemd. 

Nieuwe leden krijgen hun eerste scoutsdas bij hun belofte. 
 
Wij kunnen momenteel ook geen tweedehandsuniformen aanbieden, omdat er niet gepast 
kan/mag worden. Wij kopen voorlopig evenmin tweedehandsuniformen aan. Wie zijn oude 
uniformstukken toch al uit zijn kast wil, kan ze afgeven aan de groepsleiding door ze met hun 
kind mee te geven naar de vergadering. Ze zijn aan het begin van de vergaderingen aanwezig 
in de Boerenkrijglaan. De opbrengst van een eventuele verkoop gaat zoals altijd integraal 
naar onze scoutsgroep. 
 
Onze online verkoop in mei is heel goed verlopen en dus voor herhaling vatbaar voor de 
aankoop van 

● T-shirts van Siegfried Ranst; 
● Dassen en dasringen; 
● Pakket met kentekens voor jongens- of meisjeshemd. 

Je kan deze bestellen via de onderstaande link. 
https://forms.gle/ga3htvUWUjKWXYX28  

 
Als de betaling in orde is, ontvang je van ons een mail met jouw afhaalmoment. Bij bestelling 
van kentekens, ontvang je een foto. Op die manier is het duidelijk waar welk kenteken moet 
genaaid worden. 
 
Bestellen kan tot en met zaterdag 10 oktober. Hoe sneller je bestelt en betaalt, hoe sneller 
je je bestelling kan afhalen. 
 
Voor een update verwijzen we jullie graag naar de groepswebsite of facebookpagina. 
 
Vriendelijke groeten 
Annemie, Nathalie, Caroline en Ingrid 

https://forms.gle/ga3htvUWUjKWXYX28


 

 

 

Ranst, September 2020 
 

Betreft: LIDGELD scoutsjaar 2020 - 2021 

 

 

Beste ouders 

 
Zoals elke vereniging hebben ook wij financiële middelen nodig om een goede werking te kunnen               

garanderen. Daarom vragen wij onze leden om jaarlijks lidgeld te betalen. Met deze bijdrage zorgen wij                

voor een goede verzekering via het nationaal verbond, financieren we onze lokalen en kunnen we ons                

groepsmateriaal onderhouden. 

 
Het lidgeld voor het scoutsjaar 2020-2021 is vervolgens vastgesteld op 45 euro voor het eerste kind, 40                 

euro voor het tweede kind en 35 euro vanaf het derde kind. 

 

Leden die stoppen moeten zich uitschrijven d.m.v. een mailtje te sturen naar            

ledenadm.scoutsranst@gmail.com. 
 

Gelieve dit zo snel mogelijk te doen zodat onze ledenlijsten zo snel mogelijk in orde zijn. Bestaande 

leden kunnen zich herinschrijven tot UITERLIJK 20 OKTOBER. 

Het is belangrijk deze datum te respecteren, zo niet kunnen wij niet langer garanderen dat uw kind is                  

ingeschreven en verzekerd is. Hierdoor zijn wij verplicht uw kind tijdelijk te weigeren op onze activiteiten. 

Nieuwe leden kunnen drie vergaderingen uitproberen. Vanaf de daarop volgende vergadering dient het             

lidgeld in orde gebracht te worden. 

 

U mag de bedragen van al uw kinderen samentellen en via één enkele storting overmaken. 
 

Bij de storting moet u vermelden: 
- Van elk kind: familienaam + voornaam + TAK 

 
Rekeningnummer: BE97 9731 3873 0949 op naam van Scouting Ranst Inschrijvingen. 

 

 

Wij vragen met aandrang om uw betaling niet uit te stellen. Zo blijft uw kind continu verzekerd en kunnen 

wij vlot het scoutsjaar opstarten. 

 

Alvast bedankt, 
 
Saar, Quinten, Marie en Brent 
De groepsleiding 
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