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PRAKTISCHE INFO
Waar?
Op een prachtige weide nabij het dorpje Bourseigne-Neuve te Gedinne.
Het exacte adres is Rue de Felenne 33, 5575 Bourseigne-Neuve.
Wanneer?
Voor kapoenen: van 17.07.2018 t.e.m. 22.07.2018
Voor welpen en jongverkenners: van 15.07.2018 t.e.m. 26.07.2018
Voor verkenners en JIN: van 15.07.2018 t.e.m. 26.07.2018
De exacte treinuren worden meegedeeld op de schouwing en per mail.
Dit zal rond half 8 – 8 uur zijn. Ook het uur van aankomst zullen wij op deze
momenten vertellen.
Wat?
De bagagelijsten staan in dit boekje per tak opgesteld, zodat u zich kunt
organiseren, specifiek naar de noden van de tak waarin uw zoon actief is.
Er kan in elk geval al gezegd worden dat er voldoende speelkledij mee
moet, wasgerief (inclusief waskom), een veldbed, een slaapzak en dat
alles in één grote rugzak moet worden ingepakt. Kapoenen, welpen en
jong verkenners kunnen natuurlijk ook nog een klein rugzakje meenemen
op de trein. Dit is ook handig voor de dagtocht van de Welpen.
Helaas moeten we U nog lastigvallen met de financiële kant van het hele
kampgebeuren. Net zoals we vorig jaar zeiden zullen we blijven hopen en
dromen ooit een kamp gratis te kunnen organiseren, maar voor dit jaar is
het alweer niet gelukt.
Daarom vragen we de milde bijdrage van ongeveer €12,50 per dag per
zoon. We berekenen het even voor u:
• Voor kapoenen: €69,00
• Voor welpen en jongverkenners: €119,00
• Voor verkenners en JIN: €139,00
• Voor leiding: €159,00
Het bedrag mag worden gestort met mededeling: naam + voornaam –
tak – Groot kamp 2018 op het rekeningnummer BE58 7845 3828 7479.
Indien het moeilijk zou zijn om het gehele bedrag in één keer te storten,
mag U dit uiteraard laten weten aan de groepsleiding. Vanzelfsprekend
wordt dit behandeld in alle sereniteit. Wij zouden vriendelijk willen vragen
de betaling ten laatste tegen 8 juli te volbrengen. Op die manier hebben
wij een beter overzicht over budgetten en hoeveelheden.
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Contact op kamp?
Uiteraard moet u uw zoon, op de bezoekdag na, 5, 10 of zelfs
12 dagen missen. U kan hem echter natuurlijk een kaartje of
brief sturen op de kampwei, en hij zelf kan u er eentje terug
sturen om te laten weten wat voor spannende avonturen er zich
al hebben afgespeeld in de Ardense bossen.
Een kaartje of brief sturen kan met volgende vermelding op de
enveloppe:
Naam + Tak van uw zoon
Scouts Lod Lavki
Rue de Felenne 33
BOURSEIGNE-NEUVE 5575
België
Indien u graag een kaartje of brief van uw zoon (terug)krijgt,
mag u uiteraard niet vergeten hem pen, papier, enveloppen
en postzegels mee te geven, naargelang het aantal brieven hij
wil versturen. Hij kan deze steeds naar de keuken brengen, die
deze voor hem op de post zullen doen wanneer ze ne naar de
winkelen rijden!
Nog vragen?
Zit u nog steeds met vragen na het lezen van deze dolle, dan
kan u steeds een leider van de tak waarvan uw zoon deel
uitmaakt bereiken via een nummer op de site of kan u onze
groepsleiding bereiken via volgende nummers:
Peter Jansen: 0474 73 63 48			
Joris Gruyters: 0498 34 65 69			

(Groepsleider)
(Assistent GRL)
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VOORWOORD

REDACTIE

Liefste ouders,
Hier zijn we weer. Zoals trouwe lezers weten, geschiedt de inwijding van de “kampdolle” steevast met een wollig en overbodig voorwoordje. Die kampdolle is dan weer de aankondiging van
een der mooiste periodes van het jaar. Een moment dat uw koters zich twee kleine weekjes lang
kunnen uitleven in de natuur, en de rust aan het thuisfront spirituele hoogten bereikt. Voor ieder
een zomer op maat dus.
De kampdolle is traditiegetrouw de “droogste” dolle van het jaar. Bagagelijsten, een kampadres
en een kalender met belangrijke momenten. Voor catharsis, weltschmerz en andere foliekes
bent u dus niet echt aan het juiste adres. Wat u wel kan doen, is het boekje van achter naar voor
lezen. U zal dan meteen uitkomen bij de schitterende promoties die wij aanprijzen (zoals de doecheques!), gevolgd door de uniformvoorschriften. Als u dan nog even geduld uitoefent, komt u
bij de “zij hebben het gezegd”: de zaterdagen van het schooljaar 2017-2018 brachten niet enkel
briljante inzichten, maar ook uitingen van ongeraffineerde dwaasheid. Een kleine bloemlezing
van die picareske opwellingen zouden zelfs de handen van Ernest Claes tot in zijn weelderige
haardos nopen. Het weze een geruststelling voor de toekomstige generaties van de scouts:
voornamelijk de huidige leiding blonk dit jaar in domheid uit. Een baken van academische verfijndheid en eruditie zal de scouts niet snel worden, en dat is maar goed ook.
Toch even serieus: laat ons eens terugblikken op voorjaar 2018. Wat was het weer heerlijk. Veel
zonnige zaterdagen, prachtige paaskampen en twee succesvolle groepsactiviteiten: Lod Lavki
Trophy en de verkoopvergadering. Voor die mooie momenten willen we graag de leden bedanken, die zich steeds voortreffelijk hebben ingezet. Hopelijk kunnen we dit topjaar dan ook met
een onvergetelijk kamp besluiten.
Daarvoor zijn natuurlijk enkele afspraken nodig: lees dit boekje aandachtig (zeker over de bagage!) en vergeet de medische fiche niet in te vullen. Die mogen meegegeven worden met een
kopie van de pas/kids-ID.
Dan rest ons enkel u te bedanken voor het vertrouwen. Bourseigne-Neuve is de geknipte locatie
voor een staaltje van pure scouting. Daaraan zal het alvast niet ontbreken dit jaar.

Een stevige linker,
Los editores
Joris Gruyters – Beminnelijke Struisvogel
Jonas Verding – Creatieve Chunga
Toon Elewaut - Ludiek Rendier
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VOORWOORD

GROEPSLEIDING

Beste ouders, leden en andere loyale volgers van Den Dolle,
Het is mij een genoegen om deze laatste Dolle te mogen openen met een persoonlijk
tintje. Wat een jaar! Wat een pracht dat onze scouts weet uit te stralen! Een huzarenstuk al
zeg ik het zelf en dit al bijna honderd jaar! Ik, als groepsleiding zijnde, heb van elk moment
genoten. Als eerste jaar groepsleiding is het uiteraard een leerschool maar wel vergezeld
door een heerlijke ervaring. Het voorwoord is daarnaast ook een mooie gelegenheid om
mijn leidingsploeg nog eens in de kijker te zetten. Bij deze zou ik ze stuk voor stuk willen
bedanken voor de inzet en motivatie geleverd afgelopen jaar.
Een korte terugblik:
De paaskampen waar onze knapen, getroffen door de koude, de kneepjes van een
geslaagd kamp leerde kennen. De Kapoenen, Welpen en JV’s bleven schoon op eigen
grond overnachten. De Verkenners en JIN daarentegen die tijdens deze omstandigheden
hun kamp verplaatste naar buurlanden, al dan niet warmer/kouder dan in ons Belgenland.
U kan het uw pupil zelf vragen welke fraaie herinneringen dit heeft achtergelaten.
De JIN had een prachteditie van hun jaarlijkse fuif, Gnorgel.
Onze spaghetti-avond was nog nooit zo succesvol als nu.
De Lod Lavki-trofee die gewonnen werd in de kinderboerderij te Kiewit.
De renovaties op het College die eindelijk zullen plaatsnemen na jarenlang tegen de bierkaai vechten. Jawel, het is ons gelukt!
Ik laat het aan uw zoon over om deze opsomming verder aan te vullen. ‘Een korte terugblik’
is dan misschien ook wat ongepermitteerd.
Een laatste Dolle wilt zeggen dat ingevolge hiervan een scoutsjaar ten einde loopt, maar
wees niet getreurd: Groot kamp zal dit als de kers op de taart doen eindigen. De leidingsploeg heeft alle nodige maatregelen getroffen om een memorabel kamp te creëren.
Met de voorbereidingsdocumenten op mijn schoot kan ik u verzekeren dat uw zoon geen
enkel moment dracht liever thuis te blijven. Het is dan ook erg zonde als leden tijdens
de bezoekdag huiswaarts willen keren, niet omwille van plezier dat hen ontbreekt, maar
omwille van het wederzien van moeder -en vaderlief. Uit ervaring kan ik u zeggen dat kamp
een belangrijk moment is voor een hechte groep te scheppen. Een hechte bende is Lod
Lavki dan ook altijd geweest en deze beweegreden dragen wij met de leiding hoog in het
vaandel. Het creëren van een hechte groep is deel van het kamp, ik hoop hiervoor dan ook
op de goede wil van U, als ouders te kunnen rekenen.
Voor het overige wens ik u nog veel leesplezier in deze, toch al weer (laatste) topeditie, van
onze Dolle en hoop u ik u te mogen ontvangen op bezoekdag.
’n Stevige linker,
Peter Jansen
Fiere Kantjil
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PROGRAMMA

KAMP

•

Donderdag 12 juli: schouwing om 17.00uur.

•

Zondag 15 juli: vertrek verkenners en JIN met de fiets

•

Dinsdag 17 juli: vertrek kapoenen, welpen en jv’s met de bus of
de trein. We spreken af om 7u45 aan de voorkant van het station
(bampslaan)

•

Zondag 22 juli: bezoekdag en (enkel) de kapoenen mogen mee naar
huis. Van 14.00 tot 18.00uur.

•

Donderdag 26 juli: aankomst terug in Hasselt

•

Vrijdag 27 juli: ophalen van bagage op het college

We hopen van harte U hiermee voldoende te hebben ingelicht en kijken
alvast uit naar de massale inschrijvingen en de leuke bezoekdag! Voor
verdere info staan de hopmannen en de groepsleiding full time ter
beschikking. Het gsm-nummer en contactformulier van elke leider kan u
nog steeds vinden op www.lodlavki.be. Aarzel zeker niet ons, langs welke
weg dan ook, te bereiken! Wij doen er alles aan om uw zoon zo goed
mogelijk op te vangen en de beste 10 dagen van zijn jaar te bezorgen.
Bezorgdheden, opmerkingen en bezwaren komen daarom beter vroeg
dan laat!
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KAPOENEN

Beste ouders en kapoenen,

Het hoogtepunt van het scoutsjaar voor zowel jong als oud komt er weer
aan: groot kamp! Dit jaar verkennen we al voetballend de hele wereld.
Trek je voetbalschoenen en beste voetbaltruitje aan en ga samen met
jullie getalenteerde leiders voor de eerste plaats in het wereldberoemde
Lavkiaanse WK. Dit jaar zullen we als kapoenentak onze titel verdedigen
in de vorm van de Braziliaanse nationale ploeg. Brazilië: ronkende
namen uit het verleden als Pélé, Ronaldo en dé sterspeler van vandaag
Neymar.
Tot binnenkort en een stevige linker,
Terughoudende Herdershond
Goedhartige Raccoon
Onbewogen Banteng
Beduchte Vari
Bedachtzame Olifant
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Bagagelijst Kapoenen
1. Kleren (voor 5 dagen)
•

Sportkleren: shorts, sportschoenen, training

•

Zwemkledij: zwembroek, schoenen die nat mogen worden,
badhanddoek

•

Regenkledij: laarzen, regenjas

•

Voldoende ondergoed en kousen

•

Broeken (lange en korte)

•

Kleren die vuil mogen worden (evt zelfs weggegooid)

•

Pulls en warme truien (’s avonds kan het koud zijn!)

•

T-shirts, hemdjes, polo’s zodat je stijlvol patatten kan schillen

•

Waterdicht stevig schoeisel: om te wandelen + vlotter paar
schoenen

•

Inkleding aangepast aan het kampthema (maak hiervoor geen
overbodige kosten)

•

EXTRA KLEDIJ KAN UITERAARD NOOIT KWAAD

•

Tip: maak voor elke dag een pakketje met kledij voor die
specifieke dag

2. Slaapgerief
•

Liefst een veldbed (gemakkelijk om bagage onderin te steken)
of een luchtmatras

•

Slaapzak en eventueel een deken

•

Pyjama

•

Knuffelbeer

3. Toiletgerief
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•

Zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, …

•

Voldoende washandjes en handdoeken

•

Waskom

•

Shampoo en alle mogelijke zalfjes om in vorm te blijven

•

Overig (brillenpoetsdoekjes, wattenstaafjes...)

4. Allerlei
•

Lunchpakket voor de eerste middag

•

Pen, papier en enveloppen om mama en papa op de hoogte te
houden van alle avonturen

•

Zaklamp

•

Zonnebril, zonnecrème en een pet tegen de zon

•

Anti-insecten middel

•

Strips of andere boekjes (voor tijdens de platte rust)

•

Eventueel aandenken aan het thuisfront tegen de heimwee

•

Kinder ID + medische fiche (bijlage) + de eventuele medicijnen

•
•

Snoep mag nog altijd NIET mee

iPhone, iPad, nintendo en dergelijke elektronica mag NIET mee
5. Algemene tips

•

Steek geen bederfbaar eten in je rugzak

•

Voorzie alles van een naamkaartje (dit geld ook voor de kleren en
schoenen!)

•

Als je medicijnen moet nemen, schrijf dit op je medische fiche en
geef deze medicijnen mee aan de leiding

•

Hang niks aan je rugzak want dat gaat enkel verloren bij het in en
uitladen van de camion, neem liever een extra tas of zak mee

•

Steek de kleren die je eerst nodig hebt vanboven in je rugzak

Medische fiche moet afgegeven worden op de schouwing, de
kids-ID geef je af aan de leiding bij vertrek!
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WELPEN
Annyeonghaseyo saekkideul!
Hallo Welpen!
In tegenstelling tot wat de leugenachtige Westerse media beweren
zijn ook wij, de machtige Volksrepubliek van Noord Korea, aanwezig
op het komende Wereldkampioenschap voetbal. Hier zullen wij de
eer van onze Grote Leider, democratisch verkozen president Kim
Jong-Un, verdedigen. Op dit kampioenschap zullen wij onze vijanden
bewijzen dat er maar een echt Korea bestaat!
Om het Westers gespuis te leren dat wij superieur zijn is het dan
ook van het hoogste belang dat jullie met zo veel mogelijk aanwezig
zijn op het komende WK. Na 10 dagen zullen de kapitalistische
onderkruipers wel nadenken voor ze nog eens kwaad spreken over
onze glorieuze natie!
Dus verlaat de fabrieken, laat de landbouwwerktuigen liggen, hijs
de vlag met de ster en maak je klaar voor de ultieme overwinning!
Gedragen door onze zangkoren en de glorie van het communisme
zullen we in rechte lijn voor de overwinning gaan.
Of zoals Frank Raes het zegt: Binneuh!

Jagbyeol insa!
Een stevige linker,
Dromerige Mursu
Merkwaardige Chimpansee
Nieuwsgierige Spitsmuis
Bedaarde Maraboe
Sympathieke ringstaartmaki
Kritische Schroefhoorngeit
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Bagagelijst Welpen
1. Kleren (voor 10 dagen)
•

Perfect Uniform (zet je naam op alles !)

•

Lange broeken

•

Korte broeken

•

Zwembroek

•

Degelijke (op voorhand ingelopen) wandelschoenen

•

Slippers/Waterschoenen

•

Gewone schoenen

•

Rubberlaarzen

•

Oude kranten voor als je schoenen nat worden

•

Sokken

•

Ondergoed

•

T-shirts / Polo’s om in stijl patatten te schillen

•

Warme trui/vest

•

Pet

•

Regenkleding / zeilbroek+jas

•

Zak voor vuile was

•

Themakleding: voetbaltruitjes
2. Slaapgerief

•

Liefst een veldbed (gemakkelijk om bagage onderin te steken) of
een luchtmatras

•

Slaapzak en eventueel een deken

•

Pyjama

•

Knuffelbeer
3. Toiletgerief

•

Zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, …

•

Voldoende washandjes en handdoeken

•

Waskom

•

Shampoo en alle mogelijke zalfjes om in vorm te blijven
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicijnen
Haarborstel voor extra fancy kampshtijl
Gel / mouse / haarlak voor nog meer shtijl
Deodorant
Zonnecrème
Anti-insectenmiddel
4. Allerlei

Zonnebril / snelle planga
Rugzak(je) voor dagtocht (neem je best mee als handbagage
op de trein)
Keukenhanddoeken
Zaklamp / headlight / tentverlichting
Pen en papier + enveloppen met adres en postzegel
Veldfles
Strips, boek, kaartspel
Lunchpakket voor de heenweg
Kinder ID & medische fiche (bijlage)
+ de eventuele medicijnen
5. Tips

•

•
•

Tip 1: Pak alles in een grote sporttas, liefst ietwat waterdicht,
met je naam duidelijk op de buitenkant. Vermijd laarzen,
slaapzak etc. die los aan je tas gebonden zijn want deze raken toch los, als je te weinig plaats hebt pak je beter een extra
tas mee.
Tip 2: Zet overal je naam in! Zo verkleinen we hopelijk de
berg aan verloren voorwerpen die helaas ieder jaar achterblijft.
Tip 3: Bezoekdag is het ideale moment voor een klerenwissel! Propere kleren de tent in, vuile kleren de auto in.
Medische fiche moet afgegeven worden op de schouwing, de
kids-ID geef je af aan de leiding bij vertrek!

14

JONGVERKENNERS
Dag

stoere

Jongverkenners,

De leukste tijd van het jaar is weer
aangebroken. Het is eindelijk het
moment om op groot kamp te
vertrekken. Hierop gaan we alle
geleerde kennis en vaardigheden
van het voorbije jaar omzetten in
de praktijk! Er zal hard gewerkt
moeten worden, maar er zal vooral
veel plezier worden gemaakt! Net
zoals de voorbije jaren is er ook
dit jaar weer een kampthema.
Aangezien het dit jaar weer WK
is zullen we op kamp al in de
stemming komen.

Haal jullie voetbaltruitjes maar
terug boven, trek je sokken maar
op en oefen je trucjes nog maar
wat. Want dat dit jaar gaat het
kamp NOG beter wordt dan dat
van de vorige jaren. Dus probeer
allemaal mee te komen, zodat
we er weer een onvergetelijke
ervaring van kunnen maken!
Een stevige linker,
Ondeugend Penseelaapje
Creatieve Cholo
Gemakzuchtige Jariboe
Kalme Moeflon
Ludiek Rendier
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Bagagelijst JV’s
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleren (voor 10 dagen)
Uniform, uiteraard perfect in orde
Sportkleren: shorts, sportschoenen, training
Zwemkleren: zwembroek, schoenen die nat mogen worden
Regenkledij: laarzen, regenjas
Voldoende ondergoed en kousen
Broeken (lange en korte)
Kleren die vuil mogen worden (evt zelfs weggegooid)
Pulls (’s avonds kan het koud zijn!)
T-shirts, hemdjes, polokes zodat je stijlvol je patatten kan
schillen
Waterdicht stevig schoeisel voor de tweedaagse
Linnenzak voor de vuile was

2. Slaapgerief
• Veldbed of luchtmatras, maar géén plooibed.

•
•
•

Dun matje voor op tweedaagse (hoe lichter hoe minder
vermoeiend om mee te slepen)
Slaapzak en eventueel een deken
Pyjama
Knuffelbeer (als de leiding hier niet voor kan dienen)

3.
•
•
•
•
•

Toiletgerief
Zeep, tandenborstel, tandpasta, kam
Voldoende washandjes en handdoeken
Waskom
Shampoo en alle mogelijke zalfjes om in vorm te blijven
Zonnecrème & tekenspray

4.
•
•
•

Patrouille
2 lege confituurpotten (verplicht)
Tentverlichting, maar niets met gas en zeker geen kaarsen
4 keukenhanddoeken (verplicht)

•
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•

Kompas

•

Werkhandschoenen

5. Eetgerief
• Gamel
• Bestek
•

Drinkbeker

6. Allerlei
•
•
•
•
•

Pen en papier, eventueel postzegels & enveloppen voor wie
zijn vriendin niet kan missen
Zonnebril en zeker zonnecreme
Pet tegen de zon (verplicht)
Zakmes
Anti – insecten middel

•
•
•
•

Identiteitskaart + medische fiche (bijlage, afgeven op
SCHOUWING) + de eventuele medicijnen
Snoep laten we thuis
Lunchpakket voor de eerste middag
Werkhandschoenen
Zaklamp met reservebatterijen

•

Fluovestje

•

7. Algemene tips

•

Jullie pakken best alles in een stevige rugzak, dan kan je
deze nadien gebruiken op tweedaagse

•

Steek geen eten in je rugzak dat kan bederven.
Puddingpoeder, soep en niet bedervende etenswaren
voor de patrouille zijn uiteraard oké.

•

SNOEP & ELEKTRONICA ZIJN ALTIJD VERBODEN

•

Voorzie alles van een naamkaartje

•

Steek de kleren die je eerst nodig hebt vanboven in je tas

•

Hang niks aan je rugzak want dat gaat enkel maar
verloren op de camion, je neemt beter een extra tas mee
ipv je botten, matje en slaapzak aan je rugzak te binden
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VERKENNERS

Dag liefste sterspelers,

het thema van het 4 jaarlijkse WK, dat dit waarvan we dit jaar weer uitgebreid
mogen genieten, zal er dit jaar heel wat gevoetbald worden op kamp! Zoals
geweten zijn Lukaku en Fellaini niks tegen jullie, en zoals een groep jongeren
uit Maastricht reeds gemerkt heeft: jullie kunnen er wat van, maar zijn jullie
ook opgewassen tegen de andere takken?
Dat zullen de voetbalwedstrijden op ons gemilimeterde grasveld, gefloten
door een professioneel scheidsrechtersteam samengesteld uit koeien op de
kampwei, mogen uitmaken!
Verder wordt het stilaan tijd om jullie klaar te maken voor vertrek, gezien de
spannendste 12 dagen van het scoutsjaar weer voor de deur staan. Doorheen
het jaar werden jullie reeds klaargestoomd door ons epische paaskamp, alle
fantastische activiteiten en uiteraard het vele fietsen, waarmee wij uiteraard
hopen dat jullie ready zijn voor de epische fietstocht die de weg naar groot
kamp met zich mee draagt.
We willen jullie daarbij nogmaals benadrukken dat je fiets degelijk in orde
maken en je bagage compact pakken een absolute must is wanneer er
wordt gefietst. Een slaapzak en matje dienen uiteraard weer meegenomen
te worden op de fiets, maar een tent is dit maal niet nodig. Vergeet je fiets
verder ook niet klaar te maken voor vertrek tegen de schouwing en die mee
te brengen, zodat wij hem nog even kunnen controleren. Ook willen we er
nog even aan herinneren dat het fietsuniform bestaat uit het scoutshemd, een
short naar keuze, een fietshelm en een fluovestje en dat dit verplicht is tijdens
het fietsen.
Vergeet je voetbaltenue en flashy multi-studs niet, maar pak vooral je fietstas
zo compact mogelijk en neem geen overbodige dingen mee.
Een stevige linker en tot op de schouwing,
Genotzuchtige Brulaap
Spontaan Winterkoninkje
Beminnelijke Struisvogel
Creatieve Chunga
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Bagagelijst Verkenners
1. Kleren (voor 10 dagen)
•
•
•
•
•

Perfect (FIETS en gewoon)
uniform
Ondergoed
T-shirts
Casual hemdje om in te chillen
Laarzen

•

Lange/korte broeken

•

Jogging/sportieve kledij om
een balleke in te shotten
Stevige schoenen
Regenjas

•
•
•

Grote rugzak waarmee te
wandelen valt en waar slaapzak
+ matje in past

4. Patrouille
•

2 lege confituurpotten
(verplicht)

•

Tentverlichting, maar niets
met gas en zeker geen
kaarsen

•

4 keukenhanddoeken
(verplicht)

•

Werkhandschoenen

•

Kompas

•
•
•

5. Eetgerief
Gamel
Bestek
Drinkbeker
6. Allerlei

2. Slaapgerief

•

•
•

Matje/luchtmatras
(GEEN spinnenbed)
Slaapzak
Kussen (optioneel)

Pen en papier, eventueel
postzegels & enveloppen
voor wie zijn vriendin niet kan
missen

•

FLUOVESTJE & FIETSHELM

•

Pet tegen de zon (verplicht)

•

Knuffelbeer

•

Zakmes

•

Anti – insecten middel

•

Identiteitskaart + medische
fiche (afgeven op
SCHOUWING)

•

Snoep laten we thuis

•

Lunchpakket voor de eerste
middag

•

Werkhandschoenen

•

Zaklamp met
reservebatterijen

•

Zonnebril

•

Dextro en ander krachtvoer
voor op fiets

•

3. Toiletgerief
•
•
•
•

Zeep, tandenborstel,
tandpasta, kam
Voldoende washandjes en
handdoeken
Waskom

•

Shampoo en alle mogelijke
zalfjes om in vorm te blijven
Zonnecrème en tekenspray

•

Deo

•

Een tondeuze voor Denil zijn
haar
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7. Algemene tips

•

Steek geen eten in je tas dat kan bederven.
Puddingpoeder, soep en niet bedervende etenswaren voor
de patrouille zijn uiteraard oké.

•

SNOEP IS NOG ALTIJD VERBODEN

•

Voorzie alles van een naamkaartje

•

Steek de kleren die je eerst nodig hebt vanboven in je tas

•

Als je medicijnen moet nemen, schrijf je dit op je
medische fiche en geef je deze medicijnen aan de leiding

•

Neem je paspoort mee

•

Hang niks aan je rugzak want dat gaat enkel maar verloren
op de camion, je neemt beter een extra tas mee ipv je
botten, matje en slaapzak aan je rugzak te binden

•

BRENG JE FIETS IN ORDE EN PAK JE FIETSBAGAGE
COMPACT

•

Heb er veel zin in!
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JIN
Hey boyzzz
Quizvraag quizvraag, we weten allemaal dat het binnenkort weer
grootkamp is maar hoe af gaat dit zijn en welke epische tijden
gaan we beleven? Nee, voor deze ene keer zijn schreierstoren en
kolonel yamasaki niet de juiste antwoorden op deze vraag. Om
het antwoord op deze vraag te weten te komen, raad ik jullie
allemaal aan om mee te komen op ons jaarlijks en dit jaar extra
legendarische grootkamp. Jullie leiding heeft er alvast heel veel
zin in! Verdere info volgt nog.
Kusjesssss
Gemakzuchtige Meeuw
Volgzame Giraffe
Verstrooide Springbok
(Hopman Kobe, Mathijs en Wim aka jullie geweldige jinleiding)
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Bagagelijst Jin
1. Kleren (voor 10 dagen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfect (FIETS en gewoon)
uniform
Ondergoed
T-shirts
Casual hemdje om in te chillen
Laarzen
Lange/korte broeken
Jogging/sportieve kledij om
een balleke in te shotten
Stevige schoenen
Regenjas
Grote rugzak waarmee te
wandelen valt en waar slaapzak
+ matje in past
2. Slaapgerief

•

4. Patrouille
•

2 lege confituurpotten
(verplicht)

•

Tentverlichting, maar niets
met gas en zeker geen
kaarsen

•

4 keukenhanddoeken
(verplicht)

•

Werkhandschoenen

•

Kompas

•
•
•

5. Eetgerief
Gamel
Bestek
Drinkbeker
6. Allerlei

•

Pen en papier, eventueel
postzegels & enveloppen
voor wie zijn vriendin niet kan
missen

•
•

Matje/luchtmatras
(GEEN spinnenbed)
Slaapzak
Kussen (optioneel)

•

FLUOVESTJE & FIETSHELM

•

Pet tegen de zon (verplicht)

•

Knuffelbeer

•

Zakmes

3. Toiletgerief

•

Anti – insecten middel

•

Zeep, tandenborstel,
tandpasta, kam

•

Identiteitskaart

•

Voldoende washandjes en
handdoeken

•

Snoep laten we thuis

•

•

Waskom

Lunchpakket voor de
eerste middag

•

Shampoo en alle mogelijke
zalfjes om in vorm te blijven

•

Werkhandschoenen

•

•

Zonnecrème en tekenspray

Zaklamp met
reservebatterijen

•

Deo

•

Zonnebril

•

Scheergerief voor de heftige
boys

•

Dextro en ander krachtvoer
voor op fiets

•

NEEM ZEKER JE
PASPOORT MEE
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WIST JE DAT?
Doecheques:
Als je doecheques hebt van stad
Hasselt mag je deze altijd indienen om korting te krijgen op je lidgeld
of voor een of andere activiteit. Heb jij nog geen doecheques? Ga ze
dan zeker afhalen bij de jeugddienst!
Meer info bij de groepsleiding.
T-shirts
Ben jij nog steeds niet de trotse bezitter van zo’n stoer Lod Lavki
T-shirt? Of is je huidig te klein? Zoek je nog een ideaal cadeautje voor je
lief? Of wil je er liever twee? Vraag ernaar bij de jv leiding!
Ziekenfondsen
Verscheidene ziekenfondsen bieden de mogelijkheid een gedeeltelijke
terugbetaling
van het lidgeld te krijgen. U moet hiervoor een attest, dat u bij uw
ziekenfonds kan verkrijgen, laten afstempelen door iemand van de
groepsleiding. U mag ons hier dus altijd voor storen.
Gamellen
Nog geen gamel? We hebben er nog een paar op overschot. Spreek
iemand van de leiding aan en je kan er zo eentje gaan uitkiezen in het
matkot! Zolang de voorraad strekt!
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UNIFORM
Het is de traditie in onze groep dat we allemaal hetzelfde uniform dragen. En om zeker te zijn dat wel allemaal een gelijk
beeld van dat uniform hebben volgt hierna de juiste beschrijving van wat een uniform inhoudt.
Welpen, jongverkenners, verkenners en jin worden altijd verwacht in:
- Korte of lange uniformbroek
- Groene trui
- Bruine lederen scoutsriem
- Bruine, grijze of groene sokken
- Grijze das met dasring, opgeplooid of opgerold tot aan het dasschildje.
- Beige uniformhemd met kentekens
Mochten er nog problemen zijn, kan u altijd naar de leiding
kijken die ten alle tijden in orde is met haar uniform.
Voor kentekens kan u zich trouwens altijd wenden tot de welpenleiding.
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Groepsschildje (A): in de punt van je das.
Groepslintje (A): onder de naad van de rechtermouw van je
hemd
Takkenteken (A): op je rechtermouw, midden tussen groepslintje en elleboog.
Jaarkenteken (A): midden boven je rechterborstzak. Nestschildje (W): op de linkermouw enkele centimeters onder de schoudernaad.
Wolventeken (W): midden op de linkerborstzak van je hemd,
bruine wolf voor 1ste en 2de-jaars, grijze wolf voor 3de-jaars.
Beloftekenteken (JV+): midden linkerborstzak van je hemd als
je je belofte hebt gedaan.
Patrouillelinten (JV+): aan de linkerschouder.
PL-/ HPLlinten (JV+): op linkerborstzak, wit lint aan weerszijde
van het beloftekenteken
Totem (T+): op je linkermouw, onder je patrouillelinten
A: Allen - W: enkel welpen - JV+: vanaf jongverkenner - T+: vanaf je totem
25

ZIJ HEBBEN HET

GEZEGD

Joris: “Voor hoeveel wilt ge wedden dat er geen film van de
callboys bestaat? Twintig euro?”
Guillherme (VK): “Ja ma ik heb da nie he, ik ben skeer”
Baloe: “Ik ben maar een keer in mijn leven naar spoed geweest.
Of ja, een vriendin van mijn mama werkt op spoed. En die heeft
mij bij haar thuis verzorgd toen”
Baloe: “Huh, dat euroteken moet voor het getal?”
Louis (VK) bij het spel ‘raad het woord’: “Ge kunt er iets langer
mee bewaren’
Aiko (VK): “Water?”
Tajine: “Ik moet mijn fiets nog ontsluiten”
Joris: “Ik ben weer helemaal born-to-be-alive”
Kamiel (VK): “Hoe snel rijdt google maps?”
Kamiel (VK) in Wallonië: “Hoe geraken we in België?”
Tajine in de buurt van een afdak zonder muren “Kom onder dat
afdak staan, het waait hard”
Leider Tajine tijdens een foto die tevoorschijn kwam van Emmanuel Macron tijdens de Verkenner-quiz: “Welke idioot weet nu
niet dat dat Hollande is”.
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Welp Oscar: “Leider, ik heb net 2 glazen melk gedronken maar ik
was vergeten dat ik daar allergisch voor was.”
Wim S.: “Die zoekt geen prul, die vindt prul.”
Mathijs: “Ik wil mijn gnorgel T-shirt niet aandoen vanavond, dan mis
ik mijn stijl.”
Jasper: “Ik kan geen Red bull meer betalen, dus nu drink ik Golden
Power.”
Leider Paul bij het betrappen van verkenners aan de muur:
“Hebt gij ook iets gegeten Guilherme?”; Guilherme: “Ja, een
vleeskroket.”
Vk Max over leider Paul die voor de eerste keer in het jaar afwezig
was wegens examens twee dagen later: “Op wat trekt dat nu, die is
toch hopman! Geen engagement.”
Leider Anton: “Ik ben helemaal niet streng, jullie zijn gewoon streng
voor mij?!”
Louis Lizin: “Ik hou van kuisen! Dat is mijn favoriete hobby!” Paul:
“Huh, ruimt gij zo graag op?” Louis: “Ik heb toch niet gezegd dat ik
mijn hobbies graag doe?!”
Leider Peter: “Ik kan Fries. Heb lang in Friesland gewoond.”
Leider Anton over Wim Schmitz: “Drie weken niet naar de scouts
komen… Dat is zelfs erger dan ik!”
JV Adam: “Afgevogen”
Leider Peter: “Ik heb toen het roeirecord gehaald, zeker.”
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Louis Lizin: “Het was niet mijn idee! Als het van mij afhing, zaten we nu in
de frituur!”
Aiko Engelen: “Leider Weyens heeft mij getrakteerd op Dusart!”
Vk Timber: “Mogen wij ook komen naar verkennerbar?”
Toon Elewaut: “Ik ben een dokter.”
Leider Floris: Alles wat niet in de lokalen hoort moet in het matkot, dat is
een dumpkot.
Leider Chikai: Ik kan niet aan mijn spaarrekening omdat ik een auto wilde
kopen. `
Leider Jonas: zet de muziek luider, dan kan ik die beter in de hand houden.
Leider Jonas: “Douwe Egberghs”
Leider Joris (tijdens voorbereidingen van opnametocht): “Zeg eens eerlijk,
meneer en mevrouw Lenaerts die ge gaat interviewen, is dat een bekende
persoon?”
Kid: “Ja.”
Joris: “Dat is gewoon familie van u he?”
Kid: “Ja…”
Louis Lizin (afstappend van de fiets op de kinderboerderij, waar het op dat
moment -1°c is): “pfff het is warm jong”
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DJE KUNT ET NIE

GELIEVE

Dzje kunt et nie gelieve
Dat leider Toon dokter is
Dat leider Wout excentrieke haren heeft
Dat verkennerbar een succes was
Dat het nog geslaagder was dan vorig jaar
Dat er weer veel verkenners aanwezig waren
Dat de leiding goede examens gemaakt heeft
Dat dit op een aantal mensen uitgezonderd effectief de waarheid is
Dat zeker leider Chikai een enorm goede reeks heeft gemaakt
Dat we sinds kort een vrouw op onze scouts hebben
Dat ze “Denil” heet
Dat die vrouwelijke charmes best welkom waren op onze scouts
Dat we het vreemd vinden dat ze zich niet ongemakkelijk voelt temidden van al
die knappe mannen
Dat leider Simon de persoonlijke bewaker van het matkot is
Dat hij dit waarlijk als zijn privé-vertrek beschouwt
Dat de paaskampen weer super waren
Dat dit zeker opgaat voor de verkenners
Dat de verkenners zeker hun fiets in orde moeten hebben
Dat spaghettiavond een groot succes was
Dat we nog nooit zo veel volk hebben gehad
Dat leider Chikai ook wel Irène genoemd wordt
Dat de carnavalstoet met de kapoenen en welpen weer een denderend succes
was
Dat er onder de leiding een mooi aanwezigheidscijfer is
Dat er slechts één leider is die een 100% aanwezigheid op zijn conto heeft staan
Dat deze leider niet mee kan op voorkamp en niet mee kan fietsen naar kamp
Dat er dit lang twee waren
Dat er toch één uiteindelijk het onderspit heeft moeten delven
Dat degene die kan raden wie dit is een prijs krijgt
Dat de paaskampen weer liiiiiitttttt waren
Dat zeker het verkennerpaaskamp supernice was
Dat de verkenners wel onbeleefd zijn geweest op de laatste vergadering
Dat ze niet eens gewacht hebben tot de leiding nog een mooie afsluit-formatie
voorzag
Dat dit hen erg geraakt heeft
Dat dit hen dus absoluut niet in dank wordt afgenomen
Dat de fantastische opnametochten het leed wel wat verzachtte
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GDPR
LOD LAVKI IS OOK MEE
Met het groot kamp dat voor de deur staat, is het van belang dat
we u kort bijschrijven over de Europese echo’s die het bedrijfsen verenigingsleven het afgelopen jaar hebben gedomineerd.
Zoals jullie wellicht al hebben gehoord, is sedert 25 mei de
GDPR (General Data Protection Regulation) in werking getreden.
Deze verordening is ook van toepassing op vrijwilligersorganisaties, feitelijke verenigingen in het algemeen, en dus ook op onze
eigenste scouts. Veel paniek en media-aandacht werden hieraan
verspild, zonder veel juiste informatie. Daarom lijsten wij hier
(zéér kort, geen zorgen) wat deze verplichtingen zijn voor ons,
hoe wij hieraan tegemoetkomen, en wat er verandert voor u.
Het hoofddoel van deze verordening in zijn toepassing op jeugdbewegingen is om iedere groep grondig te laten nadenken
over haar privacybeleid en wat ze doet met gegevens die een
persoonlijk karakter genieten. Als scoutsgroep zijn wij echter
altijd zeer gereserveerd en omzichtig met persoonsgegevens om
gegaan. Daarvoor hebben wij deze algemene verordening niet
nodig gehad. Echter, door de verandering van het wetgevend
landschap wordt nu ook van ons verwacht dat wij toelichten op
welke manier wij ons hiervoor inspannen.
1.
Alle gegevens die wij over u en uw kinderen bezitten
horen bij te dragen tot een legitiem doel. Dat doel is voor onze
scoutsgroep het organiseren van activiteiten en kampen. Dit kadert in een ruimer project van menswording naar het voorbeeld en
de principes van wat een scout hoort te zijn.
bijgehouden. Enkel de leiding voor wie de informatie van
belang is, is hiervan ook op de hoogte. Ook de medische fiches werden geüpdatet en vragen enkel naar gegevens die aan
bovenstaand criterium voldoen.
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2.
Verder is er de toestemming. Wij mogen in beginsel geen
gegevens van u of uw zoon bijhouden die niet door jullie toestemming is goedgekeurd. Omdat het moeilijk is iedere ouder
om zijn expliciete instemming voor iedere foto, filmpje,… te
vragen, informeren wij jullie dat er na ieder kamp foto’s gemaakt
worden, en hiervan een strenge selectie op de website, op onze
facebookpagina en in de dolle verschijnt. Omdat dit kadert
binnen de normale organisatie van onze activiteiten, gaan wij
ervan uit dat u hiervoor instemming gegeven heeft, en garanderen wij dat het publiceren van foto’s slechts met de grootste
omzichtigheid gebeurt. Als jullie hier echter een probleem mee
zouden hebben, mogen jullie ondergetekende hiervan op de
hoogte brengen. Dit wordt genoteerd en alle bewuste foto’s
zullen weerhouden worden van publicatie of bewaring op onze
harde schijf. U vindt dit ook in de steekkaart terug die in de Dolle
wordt bijgevoegd. Ook voor de e-mails kan u zich al sedert enkele jaren gemakkelijk uitschrijven.
3.
Zorgvuldigheid. Wij mogen geen gegevens onzorgvuldig
bijhouden. Deze dienen in een overzichtelijk register bewaard
te worden. Ook hier hebben wij niet gewacht op GDPR: sinds
het begin van 2017 hebben wij een centraal bestand waar alle
informatie in bewaard is die wij van ieder lid hebben. Dit centraal bestand is niet openbaar en wordt enkel met de groepsleiding gedeeld. Iedere tak heeft zijn aparte “tab” en heeft dus
geen rechtstreekse toegang tot gegevens van leden die zich in
een andere tak bevinden. Voor het register van emailadressen
gebruiken wij een emailprogramma, genaamd Sendtex. Ook dit
is afgesloten, slechts beperkt tot drie personen met de inloggegevens, en de mails die verstuurd worden tonen enkel het
emailadres van de betreffende ontvanger. Niemand kan dus de
volledige lijst van ontvangers zien.
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4.
Bijhouden en verwijderen van gegevens. Uit (1) volgt ook
dat alle informatie die niet in verband staat met het doel van
onze vereniging verwijderd dient te worden. Zo kan het gaan
om (i) persoonsgegevens van gestopte leden (ii) medische fiches
na de afloop van een kamp (iii) brieven die te laat op kamp zijn
aangekomen en (iv) bezorgde sms’en of e-mails ivm een kamp
of een middagactiviteit die een persoonlijk aspect van het lid
belicht. Wij garanderen dat al deze gegevens verwijderd worden
op het moment dat zij hun relevantie verliezen: zo worden de
medische fiches meteen weggegooid na ieder kamp, samen met
ander schriftelijk materiaal dat gevoelige informatie kan bevatten.
Tot zover - in het kort – een verklaring omtrent ons privacybeleid. Hiernaast dient gezegd dat verdergaande verplichtingen en
regels voornamelijk van toepassing zijn op de overkoepelende
organisatie, Scouts & Gidsen Vlaanderen. Als jeugdbewegingskoepel hebben zij reeds heel wat lof gekregen voor hun inspanningen. Wat betreft de inschrijvingen die naar de koepel worden
gecommuniceerd (voor verzekeringen, etc.) hoeft u zich dus ook
in geen geval zorgen te maken. Voor meer informatie over het
privacybeleid van Scouts & Gidsen Vlaanderen: https://www.
scoutsengidsenvlaanderen.be/andere-themas/veiligheid-en-privacy/gegevensbescherming-gdpr.
Wij hopen dat we jullie wat meer duidelijkheid hebben kunnen
geven over ons beleid inzake gegevensbescherming. Omdat we
ons ervan bewust zijn dat dit een attitude is waar we iedere week
rekening mee moeten houden, hebben we vanaf nu ook een
privacyverantwoordelijke. Met alle vragen en opmerkingen kan u
terecht bij Joris Gruyters (0498/346569). En ja, mijn gsm-nummer
werd hier genoemd mét toestemming ;-)
Stevige linker,
Joris Gruyters
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COLOFON
Den Dolle is het groepsblad van de scouts Lod Lavki
Hasselt en verschijnt 4x per jaar.
Dolle Jaargang 41,
nr.: 4 2017-2018
Den Dolle heeft een vaste redactie:
Joris Gruyters
Toon Elewaut
Jonas Verding
Foto’s van:
http://www.google.be
http://www.lodlavki.be
Verantwoordelijke uitgever :
Jonas Verding
Drukwerk:
Hellinx
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individuele steekkaart

geboortedatum : ……../…..…/…..…

Adres en bereikbaarheid

xjaarlijks x invullen door ouders of voogd van leden x vertrouwelijk bewaard door takleidingx

Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig

Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken.

Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt.

Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken.

Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen binnen de
drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle leden.

Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de leiding door te geven.

kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze informatie draagt bij aan
een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg.

Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun

lidnummer: ……………………………….....................................................

O jongen O meisje

voornaam en naam van het kind/de jongere : ………………………………………………………………………….
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telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………

naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen)

e-mail van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………….……………………………….

gsm van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………………….………………….……..

gsm van vader, moeder of voogd : ………………………………………………………………………….……………….…………..

eventueel naam van verblijfsinstelling :………………………………………………………………………………………..…………

gemeente : ….…………………………….…………………….. telefoon : …….……………………………………………………….

straat, nr : …………………………………………………………………………………………… postcode : ………………………….…

adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)

eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is

gemeente: ………………………………………………………… telefoon : …………………………………………………………….……

straat, nr : ……………………………………………………………………………….…………… postcode : ……………………….……

officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)
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O nee

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :

O ja

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de
leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) :

zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten

Deelname aan activiteiten

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) :

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………

naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….………………………………

broers of zussen in dezelfde groep?
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O nee

………………………………………………………………………………………………………………………………
Pagina 2 van 4

O andere beperkingen of zorgen :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) :

………………………………………………………………………………………………………………………………

O bij hygiëne (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) :

………………………………………………………………………………………………………………………………

O bij sporten (vb. zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :

O ja

is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

eventuele reden :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………….

info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening :

O ja :

O nee

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) :

O nee
O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen!

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen :

* gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de
kinderopvang

O ja
O nee

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis via
de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : *

Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het
verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, zonder
toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande kader op
deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp.

Medische informatie
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…………………………………………………………………………………………………………………………….

naam :

………………………..………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………
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………………………………………………. telefoon : …………………………………………………………

onze huisarts :

bloedgroep:

O ja - in welk jaar? :
O nee

onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :

O ja :

O nee

onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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O nee

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind :

……………………………………………………………………………………………………………………

O op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) :

O ja

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct

vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van deze
steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de jaarlijkse
herziening.

O nee

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat toestaan
binnen de visie van scouting :

O ja

onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het
groepsblad, op een website van scouting, … :

Aanvullende opmerkingen
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: …………………………………..
handtekening :

……………………………………………….

Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen
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Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle
leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut wenselijk dat ouders en leiding contact met
elkaar opnemen.

bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt

datum en handtekening van ouder/voogd: ……………………………………………………………

datum en handtekening van ouder/voogd:…………………………………………………………….

het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche

datum

van (voornaam + naam van het kind) :

……………………………………………………………………………….

..….…………………………………….………………………………………………………………

ouder / voogd (schrappen wat niet past)

voornaam en naam :

zijn
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