
Infobrief Givers 
 
Beste givers en ouders,  
 
In deze brief vinden jullie belangrijke informatie die jullie nodig hebben voor het scoutsjaar 
2021-2022.  
 
1. Wie zijn wij?  
De giverleiding van dit jaar zijn:   

- Lynn van den Broecke: “Zeevonkrode Zelfbewuste Sneeuwstormvogel” 0474/042261 
 - Lore Vandenberghen: “Astilberode Vurige Gnoe” 0471/214339 
 - Kaat Thienpont: “Calcietblauwe Scherpzinnige Spitsvogel” 0472/273280 
 - Olivier Vloeberghs: “Mangrovegroene Genotzuchtige Tuimelaar” 0477/056766 
 - Dylan Gilias: “Ulurukleurige Olijke Brulaap” 0495/120660 

- Wout Verschuere: “Unakietoranje Blijgeestige Steppelemming” 0474/091817 
 
Als jullie ons willen bereiken voor vragen etc. dan kan dat via dit emailadres: 
givers@scoutsmeerdaal.be. Onze nummers zijn ook gegeven op de site en hierboven in dit 
document, maar deze zijn enkel bedoeld om ons in noodgevallen of dringende vragen te 
bereiken. Jullie kunnen ook altijd op de site terecht voor informatie, inschrijfstrookjes, 
weekendbrief, evenementen, …. Hier vinden jullie ook het maandprogramma.  
 
2. Jaarteken 
Ieder jaar wordt er een thema gekozen door Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit jaar is het 
thema: “Dromenland in zicht”. Hier krijgen jullie binnenkort (gratis) van ons het teken dat op 
jullie hemd moet komen te staan.  
 
3. Nieuw scoutsjaar 
Elk nieuw scoutsjaar is het belangrijk dat elk lid zijn lidgeld betaalt. Dit is vooral belangrijk voor 
de verzekering. Het lidgeld bedraagt 50 euro en kan overgeschreven worden naar het 
volgende rekeningnummer: BE46 7343 2503 0336.  
Als je nieuw bent bij ons op de scouts, moet je niet alleen het lidgeld betalen, maar moet je je 
ook inschrijven op de site (praktisch > lid worden). Dit is, net zoals het lidgeld, belangrijk voor 
de verzekering. 
 
4. Vergaderingen 
Zondag-vergaderingen bij de givers zijn van 14u tot 17u30. We willen iedereen aanmoedigen 
om naar deze vergaderingen te komen met de fiets. Dit is niet alleen beter voor het milieu, 
maar wij gaan soms tijdens de vergaderingen de fiets nodig hebben om naar het dorp, bos… 
te gaan.  
Als je toch eens met de auto komt, is het belangrijk dat je NIET omhoog rijdt op ons wegje. 
Het is makkelijker als je je kind afzet aan het begin van de straat, omdat het wegje heel smal is 
en in slechte staat.  
De avondvergaderingen vinden plaats op 26/11, 03/12, 10/12 en 17/12 van 20u00 tot 22u00. 
Logischerwijs zijn er geen zondag-vergaderingen op weekdagen. 
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5. Uniform 
Het is belangrijk dat je elke vergadering in je scouts uniform komt. Dit is vanaf 10°C en hoger 
je scouts broek/rok, je scouts T-shirt, je scoutshemd en groepsdas. Als het kouder is dan 10°C, 
mag je iets warmers aantrekken dan je scouts broek of rok. Je kan je scoutshemd en 
broek/rok kopen in de Hopper in Leuven. Je T-shirt en groepsdas kan bij ons tijdens de 
vergaderingen aangekocht worden voor respectievelijk 15 en 8 euro.  
 
6. Drinkbus 
Door het coronavirus is het geen slim plan om zomaar bekers te delen tijdens de 
vergaderingen. We vragen dus aan de leden om een eigen drinkbus mee te nemen. 
 
7. Belangrijke data 
Hier nog enkele belangrijke data die jullie zeker in jullie agenda moeten schrijven.  

- Weekends: Wij doen met de givers 2 weekends dit jaar. Het eerste ligt al vast op 
29/10 - 31/10. Meer informatie en een inschrijfstrookje vinden jullie op de site. Het 
tweede weekend gaat plaats vinden in het tweede semester van dit scoutsjaar, maar 
hier kunnen we momenteel nog geen informatie over geven.  

- Kamp: Ons kamp vindt zoals elk jaar plaats van 20/07 tot 30/07. De derde jaar givers 
kunnen al even van het voorkamp komen genieten vanaf 17/07. Hierbij geldt ook dat 
meer informatie en het inschrijfstrookje in de loop van het jaar op de site komt.  

- Dia-avond: Dit is een evenement georganiseerd door de jin. Hier kan je de foto’s van 
het afgelopen kamp van je zoon of dochter komen bekijken op groot scherm terwijl je 
iets lekkers kan drinken en eten ten voordele van de jin. Deze activiteit vindt plaats op 
9 oktober in het OC van Blanden.  

- Schrikkeltocht: Dit jaar valt de schrikkeltocht op 23 oktober. Doorheen de dag komen 
de givers mee klaarzetten en in de avond mogen de derdejaars mee griezelen met de 
leidingsploeg. De eerste- en tweedejaars kunnen de tocht meelopen. Meer informatie 
en inschrijfstrookje vinden jullie binnenkort op de site.  

- Kaas & Wijn: Deze activiteit vindt dit jaar plaats op 20 november op onze lokalen. Hier 
kan je gezellig een kaasschotel of croque-monsieur komen eten en een lekker glaasje 
drinken ten voordele van onze scouts. Meer informatie en het inschrijfstrookje vind je 
binnenkort op de site.  

 
 
 

Zo, dat was een hele boterham aan informatie. Hopelijk hebben jullie evenveel zin in het 
scoutsjaar als wij! Als er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel niet om ons te contacteren.  
 
Stevige linker,  
De giverleiding  
 


