
Beste ouders,

Jullie kind(eren) zijn lid of maken sinds kort deel uit van
onze eenheid. Om met onze administratie en verzekering
in regel te zijn vragen wij u om onderstaand bedrag over
te schrijven voor 22 september 2021 op rekening van
vzw Woudloper KBC  BE83 7370 0807 7315.
We vragen om samen met het lidgeld ook een forfait van €20 te betalen voor de
vieruurtjes tijdens de scoutsactiviteiten. Op die manier hoeven we niet meer elke
week geld voor het vieruurtje op te halen. Lidmaatschap loopt steeds van 1
september tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar. Vergeet ook niet om je
inschrijving in orde te brengen via het webformulier:
https://forms.gle/JqhNvyt4P4turhp77

Het programma kan je op de website en in je mailbox vinden.
De scoutsactiviteiten hervatten vanaf 18/09/21 - 14u tot 17u30. Tijdens deze eerste activiteit

is uw kind sowieso verzekerd, ook indien het lidgeld nog betaald moet worden.

Lidgeld + vieruurtje
1ste kind €60.00 + €20
2de kind €60.00 + €20
3de kind €45.00 + €20
4de kind €40.00 + €20
5de kind €40.00 + €20
We hanteren een sociaal tarief voor wie problemen heeft om het lidgeld te betalen. Neem zeker

contact op met voorzitter Fret (0472204899) of de eenheidsleiding als je met vragen zit.
Vragen over de activiteiten? bel 0479/795956 (Eenheidsleiding Gibbon, Seriema en Ibis)

Opgelet, het uniform is een deel van onze eenheid, het dragen hiervan is dan ook
vanzelfsprekend: blauwe broek, das, scoutshemd/T-shirt en stevig schoeisel.

Zoals jullie wellicht weten hebben we een besloten Facebookpagina (enkel voor
ouders, leden en oudleden) waar we praktische informatie verspreiden en af en toe
foto’s van activiteiten delen. Ook op de website zetten we soms foto’s van de
activiteiten. Indien je niet wil dat we foto’s van je kinderen op Facebook of de website
zetten, laat dit dan zeker weten aan de leiding.

Tot dan!!

De voorzitter                            De eenheidsleiding
Willem De Greve                      Pélé De Reymaeker, Henri Delcourt, Arne Lietaert

http://www.woudloper.be/ - info@woudloper.be

https://forms.gle/JqhNvyt4P4turhp77
http://www.woudloper.be/
mailto:info@woudloper.be

