
 

BETREFT: INSCHRIJVINGEN SCOUTSJAAR 2017-2018 
 

Aan (de ouders van) 
 

«Voornaam» «Achternaam» 
«Straat» «Huisnummer» «Bus» 
«Postcode» «Gemeente» 

 
Beste,  
 
Het scoutsjaar ‘17-‘18 gaat bijna beginnen en daarbij horen natuurlijk ook de inschrijvingen. Ook dit jaar 
gebeuren alle inschrijvingen online. Wij vragen u met aandrang om uw kinderen online in te schrijven, dan 
staat uw kind meteen op de ledenlijsten met de juiste informatie en is het verzekerd tijdens onze activiteiten. 
Elk jaar komt het voor dat enkel het inschrijvingsgeld betaald wordt, maar het kind niet online werd 
ingeschreven of omgekeerd. Dan is het voor ons een heel puzzelwerk om dat in orde te krijgen. 
 

1) INSCHRIJVING 
 

• Inschrijving van de bestaande leden: 
De bestaande leden kunnen zich vanaf nu inschrijven. Uiterste inschrijvingsdatum is 31 augustus 2017!  
Inschrijven kan enkel via ons webformulier dat u vindt op http://inschrijvingen.scoutshalle.be/. Op dit 
webformulier dient u in te loggen met dit lidnummer en wachtwoord.  
 

Het lidnummer van «Voornaam» is : «Lidnummer» 

Het bijhorende wachtwoord is : «Wachtwoord» 

Na deze datum kan u uw zoon/dochter enkel inschrijven op Het Grote Bosgebeuren, maar dan kunnen 
wij geen voorrang meer verlenen aan bestaande leden!  

 

• Inschrijving van broers of zussen van bestaande leden of kinderen van oud-leiding:   
Broers & zussen van bestaande leden en kinderen van oud-leiding krijgen voorrang op nieuwe leden. 
Indien u een broer of zus wil inschrijven, gelieve een mailtje sturen naar webmaster@scoutshalle.be 
met daarin naam, voornaam en geboortedatum van het kind. De webmasters bezorgen u dan een 
lidnummer en wachtwoord zodat u de broer/zus ook online kan inschrijven. 
Net zoals voor de bestaande leden is de uiterste inschrijvingsdatum 31 augustus 2017!  

Na deze datum kan u uw zoon/dochter enkel inschrijven op Het Grote Bosgebeuren dat plaatsvindt op 
de derde zaterdag van september, maar dan kunnen wij geen voorrang meer verlenen aan 
broers/zussen van bestaande leden!  

 

• Inschrijving van nieuwe leden: 
Op zaterdag 16 september van 16h tot 17h kunnen de nieuwe leden zich aanmelden tijdens Het Grote 
Bosgebeuren. Zij krijgen dan een lidnummer en wachtwoord om thuis de inschrijving online te 
voltooien. Opgepast, het is mogelijk dat er bij de 3 jongste takken het maximum van 40 kinderen 
behaald wordt (20 per geboortejaar) en wij jammer genoeg kinderen moeten weigeren. Daarom is het 
nuttig om eerst een mailtje te sturen om te polsen hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn 
(groepsleiding@scoutshalle.be). 
 
Alle online inschrijvingen moeten ten laatste 30 september voltooid zijn. Voor inschrijvingen na deze 
datum vragen wij €10 extra! 

http://inschrijvingen.scoutshalle.be/
mailto:webmaster@scoutshalle.be


 

2) BETALING 
 
Betaling kan uitsluitend gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer:  
BE36 7390 1229 7981 op naam van Scoutsgroep St. Maarten volgens de instructies die u  
ontvangt tijdens het online inschrijven. 
Wij vragen u per kind één overschrijving te gebruiken. Indien u ook een takkenteken, groepsdas of 
kapoenentrui wenst te bestellen, kan u dat aanduiden via het online inschrijvingsformulier.  
 
De groepsdassen, takkentekens en kapoenentrui kunnen dan mits voorlegging van het betalingsbewijs worden 
afgehaald op Het Grote Bosgebeuren tussen 17h en 18h bij de inschrijvingen. De eerste vergaderingen van het 
jaar zal het ook nog mogelijk zijn om deze spullen af te halen na de vergadering. Daarna kan u nog steeds 
contact op nemen met groepsleiding@scoutshalle.be om zo de nodige zaken te verkrijgen. 

 
Tarieven: 
 

1e kind € 49 

2e kind en hoger € 39 

Leiding € 30 

Groepsdas € 7 

Kapoenentrui € 18 

Takkenteken € 1 

Jaarkenteken gratis 

Groepslintje gratis 
 
 

3) TAKINDELING 
 

• Kapoenen:                                                 6-8 jaar  (geboortejaar 2010-2011) 

• Wouters:                                          8-10 jaar    (geboortejaar 2008-2009) 

• Jongberen:                                                 10-12 jaar  (geboortejaar 2006-2007) 

• Jonggivers:     12-14 jaar  (geboortejaar 2004-2005) 

• Givers:     14-16 jaar  (geboortejaar 2002-2003) 

• Jins:     16-18 jaar  (geboortejaar 2000-2001) 
 

 
Als u afwijkt van deze regel (bv. een jaar blijven zitten) gelieve dan de webmasters hiervan op de hoogte te 
brengen via webmaster@scoutshalle.be. Zij zorgen er dan voor dat dit in ons systeem wordt aangepast. Dit 
moet enkel het eerste jaar of wanneer u merkt dat tijdens de inschrijvingen de foute tak wordt vermeld. 
 
Indien u bijkomende vragen hebt over de inschrijvingen kan u deze sturen naar groepsleiding@scoutshalle.be. 
Hebt u problemen met het online inschrijven, dan contacteert u webmaster@scoutshalle.be. 
 
 
 
 
 
 
 
Wij danken u alvast voor de medewerking. 
Tot volgend scoutsjaar! 
De leiding van Scouts & Gidsen St.-Maarten Halle-Zoersel 

Opmerkingen: 

• Jongberen is een tussentak, eigen aan scouts Halle. Hiervoor 
is dus geen takkenteken beschikbaar. 

• Leiding telt niet mee als 1e kind, dus de oudste broer of zus 
dat lid is, is het eerste kind. 

• Andere kentekens en uniformstukken zijn te verkrijgen in de 
Hopper (scoutswinkel) te Antwerpen. 
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