INFORMATIEBROCHURE
SCOUTS EN GIDSEN
KAREL DE GOEDE
Inschrijvingsgeld
Dit
bedraagt
per
kind
45
euro.
Naast het lidgeld die wij dienen te betalen aan
Scouts & Gidsen Vlaanderen om uw kind te
verzekeren en beroep te kunnen doen op hun
dienstverlening zit hierin ook een kleine bijdrage
voor de werkingskosten van onze groep te dekken,
zoals onderhoud van lokalen en materialen en de
energiekost. Het inschrijvingsgeld is te betalen
tegen ten laatste 09/09 op BE37 3630 5757 8028
met vermelding van de tak en de naam van je kind.
Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting
betaalbaar zijn voor u. Mocht dat niet zo zijn dan
zoeken wij in alle vertrouwen mee naar een
oplossing hiervoor.

Scoutsuniform

Het basisuniform is voor iedereen hetzelfde:
- beige scoutshemd,
- groene lange broek, korte broek of rok
- das
- een Karel de Goede – T-shirt (niet verplicht)
Kapoenen zijn niet verplicht om al direct een
uniform te kopen, al raden wij het toch aan als
herkenbaarheid bij activiteiten of uitstappen.
Een dat is wel verplicht voor alle kapoenen!
Een uniform kan je bestellen via www.hopper.be
en dan gratis laten leveren in “De Banier”,
Katelijnestraat 67, Brugge. Het is dus niet meer
mogelijk om tijdens de bbq een uniform te
bestellen. Als je de maat wenst te weten vraag dan
aan uw zoon of dochter dat hij/zij even het hemd
past
van
een
leeftijdsgenoot!

Tegemoetkoming
Indien u een tegemoetkoming kan bekomen via
uw ziekenfonds of werk kan u deze formulieren
best bezorgen aan een groepsleider na een
vergadering, wij vullen dan de rest in en u krijgt
het formulier onmiddellijk terug.
U kan dit ook posten in onze brievenbus en
daarop ook uw adres vermelden, wij bezorgen
dan het formulier terug.

Axi-bonnen

10 euro jeugd-AXI-bonnen
voor iedereen
De jeugd-AXI-bon is een geldig betaalmiddel bij
iedere jeugdvereniging!
De verkoop met 10% korting van jeugd-AXIbonnen werd stopgezet en vervangen door een
eenvoudiger systeem. Bruggelingen kunnen vanaf
heden voor ieder kind tussen 3 en 18 jaar 10 euro
aan jeugd-AXI-bonnen gratis afhalen in het Huis
van de Bruggeling. Ieder Brugs kind ontvangt dus
10 euro gratis om aan het jeugdwerk deel te
nemen!
Om de 10 euro te ontvangen gaat u gewoon langs
in het Huis van de Bruggeling (afspraak niet nodig,
enkel klevertje ziekenfonds meenemen).
En dan kunnen ze die axi-bonnen afgeven bij de
groepsleiding bij hun inschrijvingsgeld

Contact
Neem gerust contact op met de groepsleiding op
groepsleiding@kareldegoede.be voor al uw vragen
en opmerkingen.

