
Voorwoord
Beste ouders, leden, OP’ers, leiding, sympathisanten en andere

Welkom bij het voorwoord, geschreven door de groepsleiding. Hieronder vindt u allerlei
praktische en nuttige info.
Er staat weer een nieuw jaar voor de deur met (gedeeltelijk) nieuwe groepsleiding, nieuwe
leiding voor jullie zoon of dochter en nog veel meer. Lees zeker verder voor extra uitleg of
nieuwtjes. Voor informatie per tak, klik je rechts vanboven op de groep van je zoon/dochter.
Op pagina 5 van dit document kan u meer informatie terugvinden over de individuele
steekkaarten.

Seppe Van Spitael 0484 70 68 82
Karel Stas 0474 29 25 48
Yannick Van Eetvelde
of groepsleiding@dobo.be

Bij vragen over de algemene werking van onze scouts, inschrijvingen of om scoutskledij te
bestellen mag je ons altijd bellen of mailen.

Lidgeld
Zoals gewoonlijk vragen we aan het begin van het scoutsjaar lidgeld. Dit bedraagt 40 euro.
Dit bestaat uit 36,50 euro voor Scouts en Gidsen Vlaanderen, zodat jullie kind verzekerd is
tijdens elke scoutsactiviteit, en het overige geld gaat naar het jaarkenteken (dat jullie van ons
krijgen), en andere kleine extra’s doorheen het jaar. Gelieve dit zo snel al mogelijk te storten
op het volgende rekeningnummer met vermelding van de naam van uw zoon.

Rekeningnr: BE72 0689 4405 1416
Mededeling: “Tak” (kapoenen, welpen, jongverkenners of verkenners), Lidgeld “naam lid”

Fonds Op Maat (FOM)
Een scoutsjaar kost geld. De leiding tracht de prijzen zo beperkt mogelijk te houden, maar
als je het totaal bekijkt, geef je heel wat uit op een jaar als ouder (lidgeld, weekends en
kampen, extra activiteiten, kledij, materiaal…). Hiervoor bestaat Fonds op Maat. Dat is het
solidariteitsfonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dit fonds ondersteunen ze
kinderen, jongeren en hun ouders, die het thuis financieel moeilijk hebben. Zo proberen we
de financiële drempels van het deelnemen aan scouting weg te werken. Bij Fonds op Maat
kan je aanvragen doen voor steun voor deelname van leden aan betalende activiteiten zoals
weekends, kampen, zwemmen,... Een aanvraag gebeurt steeds door de leiding, niet door
ouders of leden.
Ieder draagt zijn steentje bij. De verdeelsleutel: 1/3 betalen de ouders, 1/3 betaalt de groep,
1/3 betaalt Scouts en Gidsen Vlaanderen via het Fonds op Maat. Het kan enkel worden
aangevraagd voor scoutsactiviteiten (en niet voor materiaal).



Indien u hiervan gebruik wilt maken, aarzel zeker niet om ons te contacteren (grl@dobo.be
of seppe@dobo.be), zo kan iedereen meegenieten van scouting!

Tegemoetkoming mutualiteit
De meeste mutualiteiten hebben een regeling waarbij ze tegemoetkomen voor het betaalde
lidgeld en/of weekend- en kampgelden. Hoeveel u kan terugtrekken en wat u hiervoor moet
doen verschilt van mutualiteit tot mutualiteit. Hieronder vindt u meer uitleg voor de bekendste
mutualiteiten.

Op de aanvraagformulieren moeten er over het algemeen 2 dingen ingevuld worden. Ten
eerste wat persoonlijke informatie over het lid (vb. naam, adres, rijksregisternummer…) en
dan informatie over Don Bosco. Als u de tegemoetkoming wil aanvragen, dan moeten de
formulieren deels door ons ingevuld en ondertekend worden. Er zijn 2 makkelijke manieren
om de documenten door ons te laten invullen. Of je neemt ze mee naar een vergadering en
laat ze invullen door iemand van de groepsleiding (Gegevens onderaan), of je mailt ze door
naar groepsleiding@dobo.be. Wij zullen ze dan zo snel mogelijk ingevuld terug mailen.

CM
De Christelijke Mutualiteit betaalt tot €100 per kind terug: €5 per dag kamp of weekend. Het
maximumbedrag van €100 is inclusief eventuele andere activiteiten dan scouting. Meer info
vindt u hier.
Om de terugbetaling aan te vragen moet u onderstaande formulieren gedeeltelijk invullen
(persoonlijke gegevens) en aan ons bezorgen (voor een vergadering of via mail). ●
Tegemoetkoming kampen en weekends

Bond Moyson
De Bond Moyson betaalt €15 per kind terug voor een jeudkamp met een maximum van 50
euro. Meer info vindt u hier.
Het aanvraagformulier kan u hier downloaden.

OZ
OZ voorziet een tegemoetkoming voor het lidgeld van een jeugdbeweging tot €20 per
kalenderjaar en per lid van een jeugdbeweging. Meer info en voorwaarden vindt u hier. Het
attest dat ingevuld moet worden kan via deze link gedownload worden.

Voor een kamp krijg je tot €5 per dag per kind tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar terug.
Meer info en voorwaarden.
Het attest kan via deze link gedownload worden.



Andere
Staat uw mutualiteit niet in de lijst, neem dan contact op met uw mutualiteit of zij over een
regeling beschikken. U kan altijd ook bij de groepsleiding terecht voor meer informatie en het
invullen van de attesten.

Laat het ons ook weten, dan kunnen wij deze lijst aanvullen.

Fiscaal Attest
Voor kinderen -12 jaar kunnen ouders de kosten voor ‘deelname aan jeugdwerkactiviteiten’
op hun belastingbrief van het volgende jaar inbrengen.

Voor alle activiteiten waar extra geld voor gevraagd wordt, kampen en weekends, kan het
attest aangevraagd worden. Let wel, dit is van toepassing op de activiteiten van vorig
kalenderjaar (01/01/2021 tot 31/12/2021). De kampdata en -prijs kan u navragen bij de
groepsleiding.

Indien u beroep wilt doen op dit attest, gelieve dan te mailen naar groepsleiding@dobo.be.

Individuele steekkaart
De individuele steekkaart, ook wel gekend als ‘medische fiche’, kan sinds vorig jaar online
ingevuld worden. Wij zouden dan ook aan alle ouders die dit nog niet gedaan hebben willen
vragen om dit te doen. Dit is zeer belangrijk moest er toch eens iets gebeuren op de scouts.
Ook informatie over intoleranties, allergieën komt hier in.

Meer informatie over hoe je dit kan invullen vind je onderaan dit bestand. Bij vragen mag je
ons ook zeker contacteren.

Uniform
Een scout zou natuurlijk geen scout zijn zonder uniform. Het scoutshemd en de scoutsbroek
vind je in de Hopper, de winkel van de scouts (de dichtstbijzijnde winkels zijn in Gent en in
Antwerpen). Je kan ook online bestellen en gratis laten bezorgen in ‘De Banier’ in de
Stationstraat.

De rest kan je bij ons kopen:
Scoutsdas: €9
T-shirt: €12
Rode trui: €15
Groene trui: €15

mailto:groepsleiding@dobo.be


Trui met kap: €25

Als je iets nodig hebt, kan je het voor de vergadering aan de leiding vragen. Zij zullen dan
wel helpen met het zoeken naar een juiste maat. U kan ook altijd een mail sturen naar
groepsleiding@dobo.be voor meer info en beschikbare maten.

Het gebeurt vaak dat de kinderen heel snel uit hun oud gerief groeien. Daarom bieden wij
een korting van €2 op uw volgende aankoop, per kledingstuk dat u terugbrengt. Zo kunnen
wij een 2e-handswinkeltje openhouden voor zij die hiervan gebruik willen maken. Alles kost
hier normaal €5 op een paar uitzonderingen na (hangt af van de staat van de kledij).

Weekends & Kampen

Deze data verschillen per tak. Ze worden wel steeds ruim op voorhand gecommuniceerd in
de dobode.
Onze leiding doet steeds hun uiterste best om deze data vast te leggen, probeer hier een
beetje rekening mee te houden wanneer u zelf een reis of vakantie plant. Zo kunnen we er
samen voor zorgen dat iedereen mee kan op een geslaagd weekend of kamp!

Meer informatie over de verschillende activiteiten vinden jullie in de dobode’s
(www.dobo.be/dobode) van de verschillende takken.

Met scouteske groeten en een stevige linker

De (groeps)leiding van Don Bosco

Seppe Van Spitael gsm:
0494 70 68 82 mail:
seppe@dobo.be

Karel Stas
gsm: 0474 29 25 48
mail: karel@dobo.be

Individuele steekkaart Scouts en Gidsen Vlaanderen
Handleiding voor ouders  (Volgende pagina)



De individuele steekkaart bevat gegevens over elk actief scoutslid en vervangt de vroegere
medische fiche. Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van
alle leden en wordt  vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg.

Om deze gegevens up-to-date te houden hebben we natuurlijk input nodig van de ouders.
Meerderjarige leiding kan hun gegevens zelf beheren.

Sinds enkele jaren is de individuele steekkaart digitaal te vinden op de
Groepsadministratie-website  van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Het voordeel is dat de gegevens slechts éénmalig ingevuld moeten worden. Ze blijven
bewaard op de online Groepsadministratie en moeten de volgende jaren enkel
gecontroleerd worden. Indien nodig  kan je als ouder zelf gegevens wijzigen.

De takleiding kan dan alles afprinten of informatie van jullie kinderen opzoeken via computer
of  smartphone.

Hieronder vind je een stappenplan om jouw kind in te schrijven en om de individuele
steekaart aan te  vullen.



Stap 1

Surf naar

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/

Stap 2

Meld je aan. Voor velen zal dit de eerste keer zijn op deze website dus moet je je kind eerst
registreren. Voor elk kind maak je apart een login aan, het is immers de bedoeling dat ze
hun gegevens zelf beheren  als ze oud genoeg zijn.

Als je al een gebruikersnaam hebt kan je meteen naar stap 5.

Stap 3



Vul alle velden correct in:
- voornaam van het kind
- achternaam van het kind
- e-mailadres ouders (mag bij meerdere kinderen het zelfde emailadres zijn)  -
gebruikersnaam (gebruik voornaam.achternaam als gebruikersnaam, zo vergeet je
deze  nooit)
- lidnummer: Dit vind je op de lidkaart van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit

lidnummer kan je ook opvragen bij de groepsleiding of de verantwoordelijke van
de Groepsadministratie  binnen jullie groep.

Stap 4

Als je alle gegevens correct hebt ingevuld klik je vervolgens op

'Scouts en Gidsen Vlaanderen-login' aanmaken

Je ontvangt een mail om je wachtwoord in te stellen.

Na het bevestigen is je account aangemaakt en kan je de steekkaart

invullen.

Stap 5

Meld je aan met het lidnummer of gebruikersnaam en je wachtwoord.



Stap 6

Op deze pagina kan je de persoonlijke gegevens van je kind en de woonplaats en
contactgegevens  van de ouders invullen.

Je kan meerdere adressen aanmaken, en meerdere contactpersonen (klik op

‘+’)  Let wel op dat je steeds op de knop opslaan drukt als je een wijzing wilt

doorvoeren!

Stap 7

Vul de individuele steekkaart zo volledig mogelijk in.

Vergeet je gegevens niet op te slaan!

De individuele steekkaart is nu helemaal in orde, de leiding kan deze altijd raadplegen
wanneer nodig.


