Beste Sint-Hubertusianen, ouders
en sympathisanten

De kampen zijn al even voorbij en de korte afwezigheid van de scouts begint vast al wat te knagen aan
jullie. Dan hebben wij goed nieuws: het nieuwe scoutsjaar komt er aan! Neem alvast jullie agenda en
noteer:
9 september 2017: Startdag
16 september 2017: Overgang

-

Op zaterdag 9 september mag je allen in groten getale afkomen naar onze alom bekende
lokalen, want dan is het startdag, onze zogenaamde 'vriendjesdag'. Op deze dag mag
iedereen niet één vriendje meenemen, maar zoveel als jullie willen! Het is enerzijds de
bedoeling dat de vriendjes op die dag kennis maken met de scouts, de leiding en de leden.
Anderzijds maken de leiding en de leden kennis met nieuwe jongens en zorgen ze voor een
onvergetelijke dag!

Deze startdag gaat door voor iedereen van 14u tot 17u aan de lokalen. Met iedereen
bedoelen we: zowel kapoenen, welpen, jongverkenners en verkenners! We willen iedereen
dan ook warm maken om broertjes, neven, buurjongens, schoolvriendjes, … mee te nemen
naar de scouts. We willen ook een oproep doen naar ouders die andere ouders kennen met
jongeren. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

-

Op zaterdag 16 september organiseren Grimmertinge en Sint-Hubertus naar jaarlijkse
gewoonte de overgang! Dit is een dag voor de hele familie! De Grimmies/Sint-Hubertusianen
worden al om 14u30 verwacht, om 17u30 is de activiteit gedaan en mogen ouders, familie en
vrienden aansluiten voor een aperitief met aansluitend de leidingsvoorstelling: welke leiding
staat in welke tak? Daarna volgt een overheerlijke barbecue, afgesloten door een waar
zangfestijn en een optreden. Meer info i.v.m. de overgang vind je op de volgende bladzijde.

-

Vanaf 23 september beginnen de activiteiten. Deze zullen terug te vinden zijn in ons
programmaboekje ‘t Bertje, dat op de overgang overhandigd wordt aan de leden en vanaf
dan ook op onze website te raadplegen is.

Een nieuw jaar wil ook zeggen dat jullie zich opnieuw moeten inschrijven. De verdere info hiervoor
kan je hier ook onder terugvinden. Neem zeker uitgebreid de tijd om dit goed in orde te brengen!

Overgang - zaterdag 16 september
14.30u Start overgang leden
Alle leden mogen zich aanmelden aan de lokalen voor een middag pret en durf! Diegene die moeten overgaan
(zij die dit jaar naar een hogere tak gaan) doen vuile kleren aan en nemen ook reservekledij mee. Achteraf kan
er gedoucht worden in het sanitair blok of is er tijd om al het vuil thuis weg te schrobben. Voor de jongsten onder
jullie voorzien we een scouteske activiteit. Vergeet niet op tijd te komen zodat je de groepsfoto niet mist!
17.30u Einde overgang leden
Na de overgang is er even tijd om te douchen en wat te bekomen van deze spetterende dag. Ook maken we nu
graag tijd voor inschrijvingen en de verkoop van hemden, dassen, t-shirts, …
18u30 Aperitief en leidingsvoorstelling
Uiteraaaaard het moment waarop iedereen de hele zomer heeft zitten wachten! Tussen enkele hapjes en
drankjes door worden de nieuwe leidingsploegen voorgesteld, reeds benieuwd welke topleiding uw
zoon/dochter dit jaar krijgt voorgeschoteld?
19u00 BBQ
Ondertussen beginnen de magen wat te grommen en willen de smaakpapillen ook wat. U wordt niet
teleurgesteld: wederom een schitterende barbecue met uitgebreid assortiment aan groenten, pasta's ed. Niet
vergeten in te schrijven voor dit culinaire hoogstandje (zie verder).
20u00 Grimbert zingt
Eindelijk de kans om uw favoriete platen zonder schaamte te kunnen meebrullen en uw zangtalent te kunnen
etaleren op een andere plaats dan uw badkamer. De leiding oefent reeds enkele maanden om deze klassiekers
in koor te kunnen brengen. Ambiance verzekerd!
21u00 Band
Na het beproeven van de limieten van uw stembanden kunt u genieten van de prachtige akkoorden van
plaatselijk talent. Ideaal om de spijsvertering op gang te brengen.

INSCHRIJVEN VOOR DE BBQ: ook dit jaar enkel en alleen via overschrijving.
Het principe is simpel: schrijf uiterlijk vóór WOENSDAG 13 SEPTEMBER 13 euro per volwassene en 10 euro per
kind over op het rekeningnummer:

BE22 0689 0407 1147
Met als vermelding de ‘naam, het aantal volwassen en kinderen’. Bijvoorbeeld: Peters Jan - 3 volw - 4 kind)
Volwassenen krijgen voor deze prijs drie stukken vlees, een dessert en een aperitief en kinderen twee stukken
vlees, een dessert en een alcoholvrij alternatiefaperitief.
Indien je twijfelt of de overschrijving op tijd is toegekomen, vragen we het overschrijvingsbewijs mee te brengen
naar de overgang.

Inschrijven voor werkjaar 2017-2018
Het lidgeld voor werkjaar 2017-2018 bedraagt 49 euro.
Hierin is inbegrepen:
-

Het inschrijvingsgeld voor het verbond (32 euro) . Dit dekt o.a. de verzekering maar ook alle
correspondentie vanuit het verbond zelf (boekjes, folders, e.d.).
Geld voor onze lokalenkas (7 euro) (elektriciteit, water, gas en onderhoud)
Alle correspondentie vanuit onze eigen groep (6 euro) (Bertjes en brieven)
Aankoop materiaal (4 euro) (tenten, spelmateriaal, ..)
Meer dan dertig activiteiten gedurende een volledig werkjaar (september tot mei)

Inschrijven kan op volgende manieren:

-

-

Voor 1 oktober overschrijven op het groepsrekeningnummer BE22 0689 0407 1147 met als
vermelding: ‘inschrijving naam kind + telefoonnr + geboortedatum’.
Let op: dit is hetzelfde rekeningnummer als bij de betaling van de BBQ, maar gelieve deze
overschrijvingen apart uit te voeren!
Op de startdag (9 september): cash geld betalen (gepast en in een enveloppe) aan de
infostand.
Tijdens de overgang (16 september): cash geld betalen (gepast en in een enveloppe) aan de
infostand.

Nieuwe leden worden enkel en alleen ingeschreven aan onze infostand! Dit dus op de overgang of op
de vriendjesdagen. Dit is onder andere omdat we enkele contactgegevens moeten verkrijgen voor
onze administratie. Het is ook belangrijk dat leden waarvan adres, email, … veranderd is (en waarbij
onze informatie dus achterhaald is) dit komen melden.
Indien uw zoon dit jaar naar een hogere tak overgaat, is het noodzakelijk dat een nieuwe individuele
steekkaart ingevuld wordt. Ook voor nieuwe leden van onze groep moet deze steekkaart ingevuld
worden. Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen, zullen wij deze steekkaarten voorzien aan onze
infostand op zowel de startdag als de overgang. Al deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld
door de leidingsploeg.
Graag promoten we nog even onze website en Facebookpagina. Hier verschijnen tijdens het werkjaar
regelmatig foto's van activiteiten en weekenden en zo blijf je ook gemakkelijk op de hoogte van het
hele scoutsgebeuren. De kampfoto’s van de verschillende takken zijn hier ook op terug te vinden.
Neem zeker eens een kijkje!
Website:
Facebook:

www.st-hubertus.be
www.facebook.com/ScoutsSintHubertus
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