
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamp skoete van Jett’ 
Basècles – Beloeil 
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Beste ouders en leden, 
 
In deze kampschors vinden jullie alle informatie die je nodig kan hebben voor, tijdens en na 
je verblijf op kamp in Basècles met de scouts van Jette. Achteraan zijn enkele 
coronamaatregelen toegevoegd.  
 
Indien er nog vragen zijn, aarzel niet om de (groeps)leiding te contacteren via mail of GSM 
en hopelijk tot op kamp allemaal !!! 
 
De Leidingsploeg 
 
● Email leidingsploeg: leiding@scoutsjette.be  
● Email groepsleiding: groepsleiding@scoutsjette.be  
● GSM groepsleiding 

✔ Agoeti (Kaat): 0498717605 
✔ Marmot (Jarne): 0479212926 
✔ Fennek (Staf): 0494329532 

● Site Scouts Jette: www.scoutsjette.be  
 
 

Waarheen 
 

Dit jaar trekken we uitzonderlijk eens naar een nieuwe provincie, Henegouwen. Meer 
specifiek naar Basècles, een deelgemeente van het Waalse Beloeil. We vertoeven op 
een zeer vlak maar vooral groot terrein met verschillende bossen ter beschikking. Haal 
dus maar snel je beste humeur, stapschoenen en sjor-skills naar boven want we gaan 
op kamp! 
Wie wil kan zeker zelf al eens een kijkje via Google maps! 
 
Basècles, Beloeil Rue de Grandglise, 50°31'03.7"N 3°39'35.4"E 
 
 
  



Activiteiten 
Zoals elk jaar verklappen we nog niets over de activiteiten. Jullie leiding heeft een heel 
weekend vergaderd om spetterende activiteiten te bedenken om jullie weer eens het 
beste kamp ooit te geven! 
 
Als je denkt dat je om medische redenen aan één of andere activiteit niet mag 
deelnemen, laat dit dan aan je leiding weten via de medische fiche! Probeer hierin zo 
duidelijk mogelijk te zijn om geen misverstanden te voorkomen. Als je niet mag 
zwemmen wegens bijvoorbeeld een oorletsel of andere, schrijf dit dan zo op. Ook 
graag astma en andere aandoeningen vermelden. Verder mag je zeker niet vergeten 
om je zwemgerief, zonnecrème, identiteitskaart en een drinkbus mee te nemen. 
 

 
 

Data Kamp 2020 
● Kapoenen: zondag 2 augustus t.e.m. zaterdag 8 augustus 
● Welpen: zondag 2 augustus t.e.m. zaterdag 8 augustus 
● Wolven: zondag 2 augustus t.e.m. zaterdag 8 augustus 
● Jonggivers: donderdag 30 juli t.e.m. zaterdag 8 augustus 
● Givers: donderdag 30 juli t.e.m. zaterdag 8 augustus  
● Jins: donderdag 30 juli t.e.m. zaterdag 8 augustus1 
 

 
 

Totemisatie 
De totemisatie is het geven van een dierennaam aan de hand van karaktertrekken aan 
de scoutsleden. Het is een traditie die meegaat sinds het ontstaan van de scouts. Het 
beschrijft hoe iemand is in de scoutsgroep. 
 
We hechten veel waarde aan het geven van een goede totem die jaren later ook nog 
van toepassing is. Daarom wachten we met het geven van de totem tot derde jaar 
jonggiver. 
 
Benieuwd naar wat de totems van je leiding betekenen? Zoek het zeker eens op via 
de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen 
 

 

 
1 De tweede jaar jins blijven tot 9 augustus aangezien zij volgend jaar leiding worden 



Afspraak 
Heenreis: 
 
Omdat dit jaar anders dan gewoonlijk zal verlopen, verwachten wij jullie afzonderlijk 
direct aan het kampterrein. Elke tak krijgt hierbij een ander uur krijgen waarbij ze 
verwacht worden op het kampterrein. Indien u kinderen heeft uit meerdere 
takken/groepen gaat u op het uur dat u uw eerste kind zou moeten brengen.  
 

• Kapoenen: zondag 2 augustus 2020 om 11u00 aan het kampterrein. 
• Welpen: zondag 2 augustus 2020 om 12u30 aan het kampterrein. 
• Wolven: zondag 2 augustus  2020 om 14u00 aan het kampterrein. 
• Jojo’s: donderdag 30 juli 2020 om 11u00 aan het kampterrein. 
• Givers: donderdag 30 juli 2020 om 12u30 aan het kampterrein. 
• Jins: donderdag 30 juli 2020 om 12u30 aan het kampterrein. 

 
Meer informatie hierover kan u vinden in de onderdeel “coronamaatregelen”. Voor de 
heenreis vragen we aan de ouders om hun kinderen af te zetten op het kampterrein. 
De leiding zelf kan geen kinderen meenemen omdat er slechts 1 auto heen en weer 
rijdt.  
 
Dit jaar zal je het terrein dus niet kunnen bezoeken. Het is de bedoeling dat de ouders 
bij het afzetten van hun kinderen zo snel mogelijk het kampterrein weer verlaten. Wij 
vragen aan de ouders om verplicht een mondmasker te dragen bij het afzetten van uw 
kind of kinderen.  
 

Adres kampterrein: Rue de Grandglise, Basècles Beloeil2 
 
Dit klein wegje kunnen jullie volgen met de auto om nadien op ons terrein te geraken. 
Pas op, het is een smal steegje dus pas zeker jullie snelheid aan! Wij zullen dit zeker 
duidelijk aanduiden met onze Scouts Jette-pijlen.  Er zal naast deze pijlen ook leiding 
aan de exacte afslag naar het kampterrein staan om eventuele misverstanden zeker 
te vermijden. Hieronder nog is precies welke afslag u zal moeten nemen. 
 
  

 
2 Dit adres duidt de plaats ongeveer aan, vermits een kampterrein nooit echt een adres heeft.  



 
 
Terugreis: 
 
Iedereen vertrekt op zaterdag 8 augustus van op het kampterrein met de bus zodat we 
gezamenlijk toekomen. Om de afstand te bewaren, zullen de bussen al jullie 
fantastische kinderen afzetten op verschillende plekken. Wij zullen later nog 
communiceren  wie waar afgezet wordt.  
 
Zoals vorige kampedities wordt het ook niet toegestaan om de kinderen rechtstreeks 
aan het kampterrein af te halen of om vroeger dan 8 augustus te vertrekken. 
(Ook hier kunnen we uitzonderlijk van afwijken maar bespreek dit ook eerst met de 
groepsleiding!) 
 
  

Deze weg moet je
 nemen! 

DIt is ons kampterrein 



Adressen en telefoonnummers 
 
Als je iemand wil bereiken op het kampterrein, bel dan niet naar het kind zelf, maar 
naar de leiding. Zij zullen altijd samen met jou naar de beste oplossing zoeken. Al deze 
telefoonnummers kan je terugvinden op onze website. (www.scoutsjette.be) 
 
Mocht het zijn dat je een brief of postkaart wil sturen, dan doe je dit best goed op tijd 
omdat we redelijk afgelegen zitten. Je kan de kaartjes sturen naar het adres van de 
boer: 

Rue du Carme 148 
Basècles, Beloeil 7971 

 
Wil je dat je thuis een briefje ontvangt, geef dan best wat papier, enveloppen en 
postzegels mee met je kind. 
  



De Prijs 
Voor het eerste kind betaal je   € 150  
Voor het tweede, derde… kind betaal je  € 135 
 
Indien deze prijs voor u financieel niet haalbaar is of te veel om in één keer te betalen 
kan u zeker contact opnemen met de groepsleiding. Samen zoeken we dan verder 
naar een oplossing zodat ook uw kind mee kan genieten van ons kamp 
 

Zich Inschrijven  
Natuurlijk staat iedereen nu te springen om mee te gaan. Om een idee te hebben 
hoeveel eten we moeten voorzien en of we een dubbeldekker, of een Mini moeten 
bestellen vragen we om jullie goed op tijd in te schrijven. Net zoals vorige jaren moet 
je GEEN papier afgeven. Je betaling geldt als inschrijving. 
 
Het enige wat we vragen te doen is vóór 19 juli de som op het rekeningnummer BE18 
0010 7844 2865 te storten. Zet bij de vermelding: “voornaam, naam, tak, kamp 
2020” Na deze datum wordt onder andere de bus besteld en kan het dus zijn dat je 
niet meer mee kan omdat er geen plaats meer is op de bus. 
 
Ben je te laat of heb je een probleem met de betaling? Laat dan iets weten op het 
nummer 0498717605 (Agoeti/Kaat), 0494329532 (Fennek/Staf) of 0479212926 
(Marmot/Jarne) om samen naar een oplossing te zoeken. 
 
Naast de inschrijving, moet je ook de steekkaart (zie achteraan kampschors) invullen 
en meebrengen op kamp samen met de identiteitskaart en deze meteen aan de leiding 
bezorgen. 
  



Avondlied 
Het avondlied is een jarenlange traditie binnen de scouts en we willen dit ritueel in 
stand houden. Daarom vragen we of iedereen het avondlied zou kunnen meezingen 
op kamp. Op kamp gaan we dit voldoende oefenen zodat dit weer een mooi spektakel 
wordt. 
Op youtube kan je na enig zoeken al wat voorbeelden vinden van hoe het lied gaat. 

O Heer, d'avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 
Wij knielen neer om U te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 
Wij danken U voor wat we ontvingen, 

Wij vragen, Heer, verlaat ons niet! 
 

Knielen, knielen, knielen wij 
neder, door de stilte weerklinkt 
onze beê Luist'rend fluist'ren 

kruinen mee en sterren staren 
teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en 
vreê! 

 
  



Bagage 
Voorzie alle bagage van een stevig kaartje, met naam en huisadres! Neem geen 
overtollige, grote of zware zakken mee! Goed is ook om op alle kledingstukken een 
naam te zetten. 
 

o HEMD EN DAS !!! Met alle tekens erop genaaid (geen veiligheidsspeld) 
o Identiteitsbewijs 
o Medische fiche + eventuele persoonlijke medicatie 
o SIS-kaart/ISI-kaart 
o Veldbed of luchtmatras (liefst luchtmatras)  
o Goede slaapzak en hoofdkussen 
o Pyjama 
o Meerdere warme truien 
o Anorak of andere regenkledij, liefst zo licht mogelijk 
o Zonnebril en zonnebrandolie 
o Handdoeken en washandje 
o Tandenborstel en tandpasta 
o Zwemgerei 
o Stevige stapschoenen EN laarzen 
o Voldoende reservesokken + een paar dikke sokken 
o Voldoende ondergoed 
o Waterschoenen (niet verplicht) 
o Gamel, bestek, beker en veldfles 
o Minstens één lange broek 
o Per dag een zakje maken met de kleren voor de kapoenen 
o Spelletjes voor in de tent 
o Zaklamp met reservebatterijen 
o OUDE KEUKENHANDDOEK (om je eigen gamel mee af te drogen) 
o ZAKMES (voor jojo’s, givers en jins) 
o Zeep, handgel, wegwerpbare zakdoeken 
o Mondmasker (voor +12 jarige) 

 
 

Het Uniform 
Voor we op kamp vertrekken moeten alle hemden en dassen in orde zijn! Kijk voor alle 
duidelijkheid eens op onze site: www.scoutsjette.be/uniform. Ontbreek je iets? Neem 
contact op met onze tekenverantwoordelijke of ga een langs bij de Hopper 
scoutswinkel (niet voor het groepslintje of das). 
 
  



Coronamaatregelen 
Dit jaar zal het kamp net iets anders verlopen dan anders, het wordt een kamp om nooit te 
vergeten. Om de gezondheid van iedereen te verzekeren zullen wij enkele maatregelen 
volgen.  
 
Voor dit kamp doen we toch speciaal een oproep naar de ouders. Informeer uw kind over 
onze genomen maatregelen en ga zorgvuldig om met deze beslissingen. Respecteer aub 
ook deze voorzorgen. Al deze maatregelen zijn genomen met het oog op een veilig maar 
toch opnieuw zeer leuk kamp. De insteek is altijd de veiligheid van uw kind garanderen en 
uw kind opnieuw een fantastisch zomerkamp te laten beleven. 
 
Wie mag er mee op kamp?  
Alle kinderen die de vijf dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel ziektesymptoom 
vertoonden, mogen mee op kamp. De symptomen variëren van milde tot ernstige 
luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Het is de 
verantwoordelijkheid van de ouders om dit na te gaan. Indien uw zoon of dochter wel ziek 
was in de vijf dagen voor kamp met welke ziekte dan ook kan hij of zij spijtig genoeg niet 
mee (tenzij u naar de dokter bent geweest en deze expliciet zei dat het toch in orde was).  
 
Wie tot één van onderstaande risicogroepen behoort kan ook niet deelnemen aan het kamp: 

● kinderen en jongeren met diabetes, 
● kinderen en jongeren met hartziektes, long- of nieraandoeningen, 
● kinderen en jongeren met een verzwakt immuunsysteem. 

 
TENZIJ een dokter via een attest toestemming geeft. (Bijvoorbeeld omdat de ziekte of 
aandoening onder controle is door medicatie.) 
 
Indien uw kind een ander kamp/stage heeft gedaan, moet er 7 dagen tussen het begin van 
het vorige jeugdwerkkamp zitten.  
 
Contactbubbels 
De belangrijkste maatregel is het werken met contactbubbels. Deze door de overheid 
opgelegde maatregel dient om de eventuele kans op het verspreiden van het virus te 
voorkomen. Zo zullen wij op het kampterrein contactbubbels creeëren van maximum 50 
personen. Binnen deze contactbubbel zullen de leden en leiding niet aan social distancing 
moeten doen. Elke bubbel zal zijn eigen slaapplek, speelplek en eetplek krijgen.  
 
Contact tussen de bubbels zal geminimaliseerd worden tot het minimum. De contactbubbels 
kunnen bestaan uit één enkele tak maar kunnen er ook meerdere takken bevatten. Dit hangt 
allemaal af van hoeveel kinderen er worden ingeschreven. Voor het kamp begint brengen wij 
jullie op de hoogte via e-mail hoe we de bubbels zullen organiseren. Indien u kinderen heeft 
die in andere bubbels worden opgedeeld zullen zij spijtig genoeg ook aan social distancing 
moeten doen. 
 



Vb: Indien er 20 kapoenen worden ingeschreven en 30 welpen is het niet mogelijk dat zij 
samen een bubbel vormen. Er zijn namelijk ook 5 leid(st)ers bij de kapoenen en de welpen 
waardoor ze samen met 60 zouden zijn, wat te veel is.  
Vb2: Joris (kapoen) en zijn dus Farah (welp) zullen ook moeten social distancen indien ze 
niet tot dezelfde bubbel behoren. (fictief) 
Vb3: De givers zijn met 8 en de jins met 15. Samen is dit 23 plus nog 2 leiding per tak. In 
totaal zijn zij met 27 en dus mogen de givers en jins wel samen een bubbel vormen.  
 
Wij beseffen ook dat dit voor kinderen met broers, zussen, vrienden.. uit andere bubbels 
geen leuke informatie kan zijn. Daarom zullen wij als leiding nog meer dan anders aandacht 
hebben voor het welzijn en goed voelen van uw kind. Uw kinderen zullen zeker bij ons 
terecht kunnen om hun hart te luchten. 
 
Heenreis 
Vanaf de heenreis is het de bedoeling om alle bubbels uit elkaar te houden. Daarom hebben 
wij ook besloten dat er dit jaar uitzonderlijk niet wordt afgesproken aan het station van 
Jette. Jullie worden allemaal direct verwacht aan het kampterrein. Dit zal in aparte uren 
verlopen om zo te vermijden dat bubbels met elkaar in contact komen bij het afzetten van de 
kinderen op het kampterrein.  
 
Per bubbel krijg je dus een concreet uur waarbij we jouw kinderen op ons kampterrein 
verwachten. Respecteer dit uur alstublieft zo goed mogelijk! Zo vermijden we dat bubbels 
nog voor het kamp begint met elkaar in contact komen.  
 
Indien u kinderen heeft uit verschillende takken dan brengt u alle kinderen mee op het eerste 
tijdstip dat u krijgt. Het kind dat op het ‘verkeerde’ uur er is brengt u direct naar zijn of haar 
leiding zodat het niet met de andere bubbel in contact komt.  
Vb. Indien u een kind heeft uit de kapoenen en de welpen brengt u beide kinderen op het 
vroegste tijdstip, dat van de kapoenen.  
 
Carpoolen is dit jaar niet toegestaan! Dit is zo opgelegd door de overheid en niet onze 
beslissing. Carpoolen vergroot de kans op verspreiden van het virus. We vragen dus 
uitzonderlijk aan alle ouders om hun eigen kind(eren) te brengen.  
 

• Kapoenen: zondag 2 augustus 2020 om 11u00 aan het kampterrein 
• Welpen: zondag 2 augustus 2020 om 12u30 aan het kampterrein. 
• Wolven: zondag 2 augustus  2020 om 14u00 aan het kampterrein. 
• Jojo’s: donderdag 30 juli 2020 om 11u00 aan het kampterrein. 
• Givers: donderdag 30 juli 2020 om 12u30 aan het kampterrein. 
• Jins: donderdag 30 juli 2020 om 12u30 aan het kampterrein. 

 
Respecteer deze uren aub!! 
Voor het kamp begint zullen wij jullie nogmaals op de hoogte brengen via e-mail met het 
exacte uur en de bubbel waar uw kind deel van uitmaakt.  



 
 
Wij willen vragen aan de ouders om bij aankomst op het kampterrein verplicht een 
mondmasker te dragen.  
 
Terugreis 
Ook de terugreis zal net iets anders verlopen. Ook dit jaar komen we terug met de bus, maar 
afhankelijk van in welke tak uw kind zit, zal de bus ergens anders stoppen. De uren zullen 
dus wel voor alle kinderen hetzelfde zijn, de afzetplek niet. Wees ervan overtuigd dat we 
rekening houden met ouders met kinderen uit verschillende takken.  
 
De exacte plaats delen wij u mee in de e-mail dat u voor kamp krijgt met andere informatie 
over het vertrekuur en van welke bubbel uw kind deel maakt. Dit zal allemaal in de buurt van 
het Station Jette en onze scoutslokalen zijn.  
 
Activiteiten 
Ook qua activiteiten zullen we dit jaar extra moeten opletten. Activiteiten zoals een 
groepsspel zullen dus spijtig genoeg niet kunnen doorgaan aangezien dit vermenging van 
alle bubbels vereist. Ook spelletjes met overdreven veel lichaamscontact zullen worden 
vermeden. U mag hier rekenen op de kennis en ervaring van de leiding om desondanks 
deze voorschriften een kwaliteitsvol maar vooral ook leuk aanbod te voorzien.  
 
Er zal ook zeker genoeg slaaprust maar ook andere rustmomenten worden ingepland zodat 
we uw kinderen niet overbelasten met aandacht voor hun immuunsysteem.  
 
Hoewel het merendeel van deze activiteiten op het kampterrein zal plaatsvinden, sluiten wij 
een dagtocht niet uit. Dit zal wel altijd met de leiding zijn.   
 
Voor de jojo’s, givers en jins zal er dit jaar geen typische drie-daagse op de planning staan. 
Uitstappen naar bijvoorbeeld zwembaden of recreatieparken kunnen als op dat moment de 
bestemming ook toelaat dat jeugdwerkgroepen deelnemen. Hier geldt wel de regel van 
social distancing en de jojo’s, givers en jins zullen in dit geval een mondmasker moeten 
dragen.  
 
Hygiënemaatregelen 
Ook op kamp zullen wij de hygiënemaatregelen zo goed mogelijk nastreven. Zo zullen jullie 
kinderen iets vaker hun handen moeten wassen dan anders. We zullen dan ook voldoende 
wasplekken voorzien. 
 
Bagage 
Bij aankomst op het kampterrein zullen wij duidelijke aanwijzingen voorzien om de bagage 
van uw kind af te zetten. In tegenstelling tot andere jaren zal u dit jaar niet kunnen helpen bij 
het installeren van jullie kinderen in de tent.  
 



Bovendien willen wij vragen om de bagage van uw kinderen gescheiden te houden, indien zij 
niet in dezelfde tak zitten. Wij kunnen niet garanderen dat uw kinderen in dezelfde 
contactbubbel zitten en hun bagage doorheen het kamp kunnen delen. Zorg dus voor een 
volledige bagage per kind.  
 
Vb. Elk kind moet zijn eigen bus tandpasta mee hebben. Ze gaan die van hun broer/zus uit 
een andere bubbel niet mogen gebruiken.  
 
Wat als uw kind toch ziek wordt 
Desondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen kunnen we niet met 100% zekerheid 
zeggen dat niemand van ons Corona zal krijgen.  
  
Indien uw kind na enkele dagen toch symptomen vertoont, zullen wij u contacteren om uw 
kind op te halen. Het is dus zeer belangrijk dat indien uw kind meekomt op kamp, hij of zij 
binnen de 24u kan worden opgehaald door een ouder/familielid.  
 
Tot die tijd zullen wij hem/haar afgezonderd van de groep houden. Zo zullen wij op kamp ook 
een quarantaine ruimte voorzien. Indien uw kind besmet zou zijn is er nog steeds een leiding 
dat in contact staat met het kind, met een mondmasker, handschoenen en andere 
voorzorgsmaatregelen uiteraard. 
 
Het is dus belangrijk dat u te allen tijden uw zoon/dochter kan ophalen op het kampterrein. 
Natuurlijk hopen we dat het nooit zover moet komen. 
 
Het is in dit geval belangrijk om nieuwe besmettingen te melden aan de overheid. Zo kunnen 
de coronatracers hun werk doen: ook nadat het kamp van start is gegaan en na thuiskomst 
(of bij deelname aan andere activiteiten).  
 
Samenvatting invloed Corona op ons kamp 
Zoals u waarschijnlijk heeft gelezen zal het een kamp worden om nooit te vergeten. De 
omstandigheden dwingen ons om het kamp aan te passen maar hier staan wij ook achter. 
Liever een aangepast kamp dan helemaal geen kamp. We gaan wel uit van jullie 
verantwoordelijkheid als ouders om met veel aandacht om te gaan met deze maatregelen. 
Zij zijn ons kompas naar een veilig kamp.  
 
Desondanks geloven wij als leidingsploeg dat dit kamp er weer een spetterend succes en 
plezier wordt. Wij zijn helemaal klaar om jullie kinderen op een veilige manier weer ‘het’ 
kamp van hun zomer te geven.  
 
Onthoud zeker ook dat u voor kamp nog eens een mailtje krijgt met nogmaals het exacte uur 
wanneer we uw kind op kamp verwachten, tot welke bubbel uw kind zal behoren (en met wie 
dit is) en waar u na het kamp uw kind kan gaan ophalen. Daarnaast zal dit nog andere info 
bevatten die wij nodig achten voor een succesvol kamp.  
 



Vul ook met nog iets meer precisie dan anders onderstaande individuele steekkaart in. Het is 
enorm belangrijk voor ons om over de correcte gegevens te beschikken.  
 
Wees gerust, uw kind is tijdens ons kamp in goede, ervaren handen. Heeft u toch nog 
vragen of twijfels? Zoals altijd kan u bij de groepsleiding terecht via het e-mailadres: 
groepsleiding@scoutsjette.be 
 
  



Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun 
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. Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de 
leiding door te geven.  
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.  
Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken. 
Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt. 
Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken. 
Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig 
 

•jaarlijks • invullen door ouders of voogd van leden • vertrouwelijk bewaard door 
takleiding• 

    Adres en bereikbaarheid 
officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 
straat, nr : ……………………………………………………………………………….……………   
postcode : ……………………….……      
gemeente: …………………………………………………………  telefoon : ………………………………………………………….…… 
 
eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is 
adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 
straat, nr : ……………………………………………………………………………………………  postcode : ………………………….…      
gemeente : ….…………………………….……………………..   telefoon : …….………………………………………………………. 

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

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

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

e-mail van vader, moeder of voogd : ………………………………………………………………….………………………………. 
 
 
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen) 

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

telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

broers of zussen in dezelfde groep? 

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

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

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

voornaam en naam van het kind/de jongere : …………………………………………………………………………. 
 
O jongen   O meisje             geboortedatum : ……../…..…/…..… 
 
lidnummer: ………………………………..................................................... 
 

individuele steekkaart 
 



 

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

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

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

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

……………… 

 

Deelname aan activiteiten 
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten 
 
onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de 
leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) : 
 
O ja  O nee 
 
deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :   
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………… 

eventuele reden : 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………… 

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

O bij sporten (vb.  zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :  
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
O bij hygiëne  (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) : 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) : 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
O andere beperkingen of zorgen :  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Medische informatie 
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. 
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 : * 
O ja  
O nee 
 
*  gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in 
de kinderopvang 
onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen :  
 
O nee 
O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen! 
 
zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) : 
 
O nee 
O ja : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
info over noodzakelijke aanpak bij deze aandoening : 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………… 

onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen : 
 
O nee 
O ja : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :  
 
O ja - in welk jaar? : ……………..……………………………………………………………………………… 
O nee 
 
 
bloedgroep: ………………………..……………………………………………………………………………… 
 
onze huisarts :  
 
naam : ………………………………………………. telefoon :………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aanvullende opmerkingen  
onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het 
groepsblad, op een website van scouting, … : 
 
O ja  O nee 
 
zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat 
toestaan binnen de visie van scouting : 
 
O nee  O ja  
 

O  op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 

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. 

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

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en 
correct zijn 
 
 
voornaam en naam : …………………………….……………………………………………………………… 
 
ouder / voogd  (schrappen wat niet past)      
 
van  (voornaam + naam van het kind) :  ……………………………………………………………………. 
 
datum : …………………………………..        handtekening : …………………………………………. 
 
 
 
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. 

Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen 
 
 

     
	


