Scouts en Gidsen Vlaanderen
Sint-Tarcitiusscouts
Eikevelden 79a
2440 Geel
0493/554225
groepsleiding@tarcitius.be

Geel, …..
Betreft: nieuwsbrief september

Beste ouders
Beste leden
Beste sympathisanten

Het scoutsjaar 2013-2014 is nog maar net om en het volgende scoutsjaar staat alweer voor de deur!
Jullie nieuwe leiding is er alvast klaar en hopelijk jullie ook! Elke zondag nieuwe(re) maar ook bekende
spelletjes spelen met heel de groep! Het belooft ook dit jaar weer een spetterend jaar te worden vol
toffe activiteiten, toffere weekends en een nog toffer kamp!!
KAMP
Even over dat laatste, het kamp, U hebt alvast gemerkt dat dit jaar ons kamp een week vroeger viel.
Enerzijds hebben we dit gedaan omdat we problemen hadden met de wei waarop we normaal zouden
gaan en zo dus noodgedwongen een nieuwe wei moesten huren, en anderzijds hebben we hiervoor
gekozen omdat we al vragen hebben gehad van enkele ouders om dit te vervroegen zodat het zou
samen vallen met het kamp van de gidsen én zodat het kamp niet tijdens het bouwverlof zou vallen.
Dus daarom hebben we beslist om dit voortaan elk jaar zo te doen. Wat wil zeggen dat je nu al je
vakantie kan inplannen want het kamp zal doorgaan van donderdag 2 juli tot zondag 12 juli te Ham.
INSCHRIJVINGEN
Je mag op onze scouts twee keer gratis en voor niets komen proberen! Daarna is een inschrijving
nodig. De inschrijvingsprijs voor een gans jaar bedraagt 35 euro per lid. Hierin zit de verzekering, het
inschrijvingsgeld bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en werkingsgeld voor de activiteiten. We kunnen
een verminderd tarief aanbieden voor mensen die het financieel moeilijk hebben, gelieve ons hiervan
op de hoogte te brengen. Samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen kunnen we het lidgeld dan
minderen tot de helft. De mensen die een Geelse vrijetijdspas hebben, kunnen de prijs ook halveren.
Hiervoor hebben we een kopie van deze pas nodig. Moest u niet weten wat deze pas is, dan kan u
alle informatie hieromtrent op de site van de stad Geel vinden. Via een mailtje naar
groepsleiding@tarcitius.be kunnen we deze beide mogelijkheden discreet behandelen.
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De inschrijvingen voor het scoutsjaar moeten worden in orde gebracht en dit voor 17 oktober.
Nieuwe leden: Zij vullen het formulier in op www.tarcitius.be/nu-lid-worden/. Moest dit toch niet
werken, dan stuurt u ons een mail met dezelfde informatie.
 Oude leden:
o Als gegevens niet zijn veranderd: Zij vullen het formulier in op
www.tarcitius.be/herinschrijven/ enkel waar een sterretje bij staat.
o Als gegevens wel zijn veranderd: Zij vullen het formulier in op
www.tarcitius.be/herinschrijven/ .
 Voor alle leden: De inschrijving is pas definitief na betaling van 35,00 euro op
rekeningnummer BE45 4144 1830 8189 met vermelding “lidgeld naam voornaam”
ANDERE INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingen voor weekends, uitstappen en het kamp zullen via onze site verlopen. Dit is voor
jullie en voor ons een pak gemakkelijker.
UNIFORM
Voor alle leden – behalve kapoenen – en leiding is uniform verplicht! Het standaard uniform van elke
scouts bestaat uit een groene korte broek en een beige hemd met de bijhorende kentekens. Ook
heeft onze scouts een eigen uniek geel/rood sjaaltje met reflecterende band zodat we overal
herkenbaar zijn. Dit is ook voor kapoenen verplicht en is aan te kopen voor 10 euro op de scouts.
Heel het uniform kan aangekocht worden op de uniformbeurs die zal plaatsvinden op zondag 19
oktober op het lokaal.
Wil je toch al sneller volledig in uniform paraat staan, dan kan je zelf al eens een kijkje gaan nemen in
de Zwerver te Mol of de scoutswinkel Hopper .
WERKEN
Zoals u misschien al hebt gezien zijn er sinds enkele weken werken aan de gang in de buurt van de
het lokaal. Natuurlijk kunnen we zelf er ook niet aan ontlopen en gaan ze ook in de eikenvelden
beginnen werken wat problemen kan opleveren voor de aciviteit op zondag 21 september. Hieronder
kan je het plan bekijken. Gelieve die zondag zoveel mogelijk met de fiets te komen om problemen te
vermijden.
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COMMUNICATIE
Doorheen het jaar proberen we telkens zo goed mogelijk met jullie te communiceren. Aan de
vlaggenmast zeggen (lees: roepen) we altijd wat er de volgende week te doen is en wat we eventueel
nog van jullie verwachten, dus wees niet bang en kom gerust van nabij een kijkje nemen als we
afsluiten.
Op de site kan u heel veel informatie vinden en ook zal u, als het nodig is, mails van ons ontvangen.
Hebt u toch nog vragen, opmerkingen, lofbetuigingen, smeekbedes of zelfs een serenade die u te
berde wil brengen, aarzel dan niet en spreek de (groeps)leiding aan voor of na de activiteit! U
kunt hen ook steeds een mailtje sturen of bellen.
Pestgedrag wordt op onze scouts absoluut niet toegestaan! De leden weten dit en de leiding
probeert hier altijd zo goed mogelijk op te letten en te reageren. Als wij hier gevallen van meemaken,
dan wordt dit zeker besproken met de ouders. Stel nu dat het zich toch voordoet als de leiding het niet
ziet, gelieve dit dan te melden aan de takleider! Samen zoeken we dan naar een oplossing voor dit
probleem.
WWW.TARCITIUS.BE
In 1991 werd het wereld wijde web ontdekt en ook wij maken hier dankbaar gebruik van. We zouden
jullie willen vragen onze site minstens wekelijks te bezoeken! U vindt er namelijk alle nuttige
informatie over onder andere de activiteiten op zondag, weekends en algemene informatie. Ook staan
er veel foto’s op zoals die van het kamp. Het is zeker de moeite om er eens virtueel naartoe te surfen
en een kijkje te nemen!

TARCITIUS OP FACEBOOK
Onder het wereldwijde web behoort natuurlijk ook de sociale media die vandaag niet meer te missen
is. Wanneer er iets op de website gepost wordt komt het 9 van de 10 keren ook in de facebookgroep.
Dit is natuurlijk handig als je niet elke keer naar de website wil gaan kijken, een aanrader dus!
https://www.facebook.com/groups/tarcitius/

Scouteske groet
Stijn Gebruers
Groepsleider
Sint Tarcitiusscouts
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