Een grote scoutsgroep heeft nood aan enkele praktische regels om de werking vlot te
laten verlopen. Deze ‘spelregels’ zijn geen wet of reglement, maar punten die wij
belangrijk vinden binnen onze groep en waarvoor wij vragen aandacht te hebben
gedurende het jaar. Hieronder zetten we de voornaamste spelregels even voor jullie op
een rij.

Uniform
We verwachten dat onze leden steeds in perfect uniform op de vergaderingen aanwezig
zijn tenzij dit anders vermeld staat in het siegfriedje. Het uniform is onze spelkledij,
maar ook onze trots. Zo laten we zien dat allen Scouts en Gidsen zijn.
Voor de gemakkelijkheid zetten we het uniform nog even per tak op een rijtje. Meer
informatie betreffende ons uniform kunnen jullie vinden op onze website of bij de leiding.
Kapoenen:

korte groene broek/groen rokje, groeps T-shirt, bruine Scouts en Gidsen
Vlaanderen trui, groene/grijze kousen, botinnen. Welpenpet en
kaboutermuts zijn niet verplicht.
Kabouters:
groen rokje/ korte groene broek, groeps T-shirt, bruine Scouts en
Gidsen Vlaanderen trui, groene/grijze kousen, botinnen. Legging in
neutrale kleur en kaboutermuts in de wintermaanden.
Welpen:
korte groene broek, groeps T-shirt, bruine Scouts en Gidsen Vlaanderen
trui, groene/grijze kousen, botinnen en een welpenpet.
Jonggidsen:
groen rokje/korte groene broek, groeps T-shirt, beige hemd, bruine
Scouts en Gidsen Vlaanderen trui, groene kousen, botinnen. Legging in
neutrale kleur in de wintermaanden.
Jongverkenners:groene korte broek, groeps T-shirt, beige hemd, groene trui, groene
kousen, botinnen. Jongverkenner hoed niet verplicht.
Gidsen:
groen rokje/ korte groene broek, groeps T-shirt, beige hemd, bruine
Scouts en Gidsen Vlaanderen trui, groene kousen, botinnen. Legging in
neutrale kleur in de wintermaanden
Verkenners:
groene korte broek, groeps T-shirt, beige hemd, groene trui, groene
kousen, botinnen.
Givers & Jins: meisjes: zie gidsen. Jongens: zie verkenners

Verwittigen
Omdat er elke week een hele leidingsploeg vrijwillig voor jullie klaar staat, vragen we om
altijd te verwittigen als je niet op de vergadering aanwezig kan zijn. Daarbij willen we
ook vragen zo goed mogelijk op tijd te verwittigen.
De gegevens van je leidingsploeg vind je achteraan op het Siegfriedje. Bel hen gerust op
of stuur hen een e-mail wanneer je niet kan komen. Zo kan de leiding hun vergaderingen
aanpassen naargelang de opkomst en hoeven zij zich niet ongerust te maken om leden
die niet komen opdagen.

Engagement
Gedurende heel het jaar zal de leiding trachten om leuke, vernieuwende en creatieve
activiteiten in elkaar te boksen voor de hele tak. Dat een bepaalde vergadering voor het
ene lid net iets minder leuk is dan voor het andere is soms onvermijdelijk. Toch vragen
wij uitdrukkelijk aan onze leden om een minimum aan engagement te tonen en deel te
nemen bij elke activiteit. We hebben liever een groep van 300 enthousiaste, actieve en
toffe leden dan een groep met 400 leden waarvan er 100 komen omdat ze daartoe
verplicht worden... Scouting is meer dan een goedkope babysit!

Drugsbeleid
Omdat drugs een heel actueel probleem is in onze samenleving, kunnen ook wij er niet
blind voor zijn binnen onze vereniging. Daarom zijn er algemene richtlijnen in verband
met legale en illegale drugs opgesteld vanuit het verbond en vanuit onze eigen groep.
Het volledige drugsbeleid van onze groep is te downloaden onder het rubriek ‘reglement’
op onze website en is op te vragen bij de groepsleiding.

Lidgeld
Het lidgeld is een onontbeerlijke financiële input voor onze scoutsgroep. Je inschrijving is
pas definitief wanneer het lidgeld werd betaald. Met deze bijdrage zorgen wij voor een
goede verzekering via het nationaal verbond, financieren we het Siegfriedje en kunnen
we onze lokalen en groepsmateriaal onderhouden. Het is belangrijk dat je de uiterste
stortingsdatum van het lidgeld respecteert. Zoniet kunnen we geen verzekering afsluiten
en zijn wij verplicht jou tijdelijk te weigeren op onze activiteiten.
Door uw zoon of dochter in te schrijven bij Scouting Ranst gaan wij ervan uit dat u het
reilen en zeilen van onze groep een beetje kent. Moest u toch nog vragen of bedenkingen
hebben bij hetgeen hierboven staat, kan u ons hierover steeds aanspreken. Elke
zaterdag zijn wij terug te vinden van 14 tot 17u in het groepsleidingslokaal ‘De
Blikopener’ aan de Boerenkrijglaan.
Als iedereen hier een beetje rekening mee houdt, gaan we een vlot en plezant jaar
tegemoet !
Scoutieve groeten,
Simon Sels
Lauren Herbosch
Vincent Van Kerckhoven
Finn Weise
Groepsleiding
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Aardige Arend
Evenwichtige Sneeuwstormvogel
Sympathieke Slechtvalk
Gemoedelijke Sneeuwstormvogel

