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Betreft: nieuwsbrief september             Geel, 30 augustus 2016 
 
 
Beste ouders 
Beste leden 
Beste sympathisanten 
 
 
Binnen enkele weken gaat het nieuwe scoutsjaar weer van start! 
Met een kersverse generatie er bij binnen de leiding, zijn wij er alvast klaar voor!  
Iedere zondag zullen wij klaarstaan om topactiviteiten te voorzien, maar niet enkel dat!  
Ook zullen er weer zalige weekends en een legendarisch kamp aan te pas komen!   
Wij kijken er in elk geval erg naar uit. 
 
 
INSCHRIJVINGEN 
 
Alle nieuwelingen binnen onze scouts kunnen twee maal gratis komen proberen! Nadien is er een 
inschrijving vereist. Het inschrijvingsgeld voor een scoutsjaar bedraagt 35 euro. Dit omvat verzekering, 
inschrijving bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en werkingsgeld voor de zondags-activiteiten. 
Voor zij die hier baat bij hebben, kunnen wij een verminderd tarief aanbieden, men kan ons hiervan op 
de hoogte stellen via groepsleiding@tarcitius.be. Samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen kunnen 
wij in dit geval het lidgeld halveren.  
Mensen in bezit van een Geelse Vrijetijdspas, hebben ook recht op dit gehalveerd lidgeld. 
In dit geval hebben wij een kopie van deze vrijetijdspas nodig.  
Alle informatie omtrent deze pas, kan u terugvinden op de website van de Stad Geel. 
 
 
De inschrijvingen voor het scoutsjaar 2016-2017 zullen in orde gebracht moeten worden  

voor 10 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/ . 

 

o 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” 
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ANDERE INSCHRIJVINGEN 
 
Inschrijvingen voor weekends, kampen, uitstapjes, … zullen grotendeels via onze site of via mail 
verlopen. Dit is talloze malen overzichtelijker voor ons, waardoor er veel minder zaken over het hoofd 
gezien zullen worden. 
 
UNIFORM 
 
Voor iedereen – behalve de kapoenen – is het uniform verplicht! Het standaard scoutsuniform 
bestaat uit een (groene) korte broek en een beige scoutshemd. Ook zijn wij als scoutsgroep in bezit 
van onze eigen geel/rode scoutsdas. Deze das is ook voor kapoenen verplicht.  
Heb je nog geen uniform, dan kan dit aangekocht worden op onze jaarlijkse uniformbeurs. 
Deze zal doorgaan op Zondag 9 Oktober  in ons eigen lokaal. 
Meer informatie hieromtrent zal later nog volgen. 
Wil je al sneller in uniform op de activiteiten staan, kan je in de Hopperwinkels verdeeld in Vlaanderen 
een kijkje nemen. Onder andere in Antwerpen, Leuven en Hasselt kan je deze filialen terugvinden. 
 
 
COMMUNICATIE 
 
Gedurende het gehele jaar trachten wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er jullie 
te wachten staat. Aan de vlaggenmast na iedere activiteit proberen we altijd mee te geven wat wij 
eventueel nog verwachten, of wat er te gebeuren staat.  
Uiteraard weten wij zelf ook dat jullie zoon niet altijd alles verteld thuis, vandaar dat alle belangrijke 
info ook nog zal meegedeeld worden via nieuwsbrieven, mail, maandprogramma of via een bericht op 
de site. 
Heeft u toch nog vragen, opmerkingen, … dan staat de (groeps)leiding immer klaar om deze te 
beantwoorden! Na de activiteit zullen wij ons telkens beschikbaar stellen voor een babbeltje met de 
ouders! Communicatie is voor ons zeer belangrijk, om onze werking te blijven optimaliseren! 
Ook kan u ons via mail bereiken via groepsleiding@tarcitius.be of leiding@tarcitius.be . 
 
 
WWW.TARCITIUS.BE  
 
De vooruitgang van het online gebeuren kunnen wij als scouts absoluut niet negeren. Daarom maken 
wij ook gebruik van dit netwerk, om jullie beter te informeren over al het scoutsgebeuren! 
U vindt hier alle nuttige info over activiteiten, weekenden en dergelijke. 
Ook foto’s van het kamp kan u hier terugvinden! 
Deze site wekelijks in het oog houden, is zeker aangeraden door ons! 
 
 
TARCITIUS OP FACEBOOK 
 
Een grote troef van het online gebeuren, is de sociale media. Ook hiervan hebben wij meermaals de 
voordelen ondervonden. Vaak zullen hier ook updates gepost worden over de maandprogramma’s, of 
andere zaken die je zeker niet wilt missen! 
https://www.facebook.com/groups/tarcitius/  
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ONZE GROEPSLEIDING 
 
Als allerlaatste wil ik nog even onze nieuwe groepsleidingsploeg voorstellen. 
Met het afscheid van Stijn Gebruers als hoofdleider, was het tijd voor een nieuwe ploeg om naar voren 
te treden. Dit scoutsjaar zal ik, Helder Heylen, samen met Joris Vanhove als groepsleidings-duo 
functioneren om de taken die Stijn aan ons overdraagt zo goed mogelijk te vervullen. 
Wij zullen dit jaar bijgestaan worden door onze groepsleidings-assistenten, Wouter Auwers en Vincent 
Wellens, twee zeer gemotiveerde heren, die al jarenlang bij onze scouts vertoeven.  
 
Met deze drie heren in de groepsleiding en een leidingsploeg vol gemotiveerde toffe gasten aan mijn 
zijde heb ik er zeer veel vertrouwen in, dat wij een topjaar tegemoet gaan!   
 
 

Scouteske groet 
 
Helder Heylen 
Hoofdleider 
Sint Tarcitiusscouts 


