INSCHRIJVINGSFORMULIER SCOUTS KRIKO 2020-2021

Beste ouders,

Op 5 september starten we het nieuwe scoutsjaar met onze overgang en dat betekent dat er opnieuw
kan worden ingeschreven. Nieuwe leden zijn welkom op zaterdag 12 september en zondag 13
september.
Indien jouw kinderen vorig jaar al actief waren binnen onze groep, dient het bijgevoegde formulier niet
meer ingevuld en terugbezorgd te worden. De overschrijving van het lidgeld met duidelijke vermelding
(zie verder) volstaat. Indien er gegevens veranderd zouden zijn, gelieve het dan toch opnieuw in te
vullen en terug te bezorgen.
Inschrijven in Kriko omvat drie kosten, ieder even belangrijk:
▪
▪
▪

Het eigenlijke lidgeld = 32,5 Euro per kind: dit bedrag wordt volledig doorgestort naar het
nationaal secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen en dient hoofdzakelijk voor het
verzekeren van uw kind, het is daarom belangrijk zo snel mogelijk in te schrijven.
Takwerkingskosten = 5 Euro per kind: dit bedrag dient voornamelijk om de briefwisseling
en het drukwerk van de verschillende takken te dragen, spelmateriaal aan te kopen, etc.
Groepswerkingskosten = 7,5 euro per kind: dit bedrag dient voor de algemene werking
van de groep (werken lokaal, aankoop materiaal, etc.), de gloednieuwe website (aangezien
we willen meegaan met de digitale tijd en onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk
willen houden, werd er overgeschakeld naar een digitale versie van de Groene Vaan, terug
te vinden op onze website scoutskriko.be). Deze werking wordt overigens voor het overgrote deel gefinancierd door ons eetfestijn (de 12 Uren van Kriko)

Gezinnen die meerdere kinderen inschrijven genieten een korting van 5 euro per extra ingeschreven
kind.
Dus concreet: gezinnen met 1 kind in Kriko betalen 45 Euro, voor 2 kinderen is dat 85 Euro, voor 3
125 Euro, voor 4 165 Euro, enzovoort.
Voor alle duidelijkheid: de JIN (het jaar tussen verkenners en leiding) is een aparte groep. Leden die
dit jaar in de JIN terechtkomen (generatie 2002), moeten nu niet meer in Kriko worden ingeschreven.
De leidingsploeg van de JIN zal een eigen inschrijvingsbrief bezorgen.
Om niet in de problemen te komen met de verzekeringen vragen we u zo spoedig mogelijk het overeenstemmende bedrag via overschrijving te betalen, voor maandag 1 oktober op rekeningnr: BE15
0635 8726 6630. Wil u ook op het overschrijvingsformulier als mededeling vermelden: naam +
voornaam + geboortedatum van uw kind (zeer belangrijk!!) + tak
Nieuwe leden zijn uiteraard ook welkom. Kent u ouders met geïnteresseerde kids, laat ze dan best
eerst contact opnemen met de leiding van de desbetreffende tak of met de groepsleiding
(groepsleiding.kriko@gmail.com). Alle contactpersonen en- gegevens staan op de website.
Voor eventuele vragen/opmerkingen kan je steeds terecht bij Flore Mys (0479252929).

Bedankt voor uw medewerking.

Vriendelijke scoutsgroet van de groepsleiding

INSCHRIJVINGSFORMULIER SCOUTS KRIKO 2020-2021

NAAM

VOORNAAM

GEBOORTEDATUM

ADRES:
POSTNUMMER:

WOONPLAATS:

TELEFOONNUMMER:

EV. 2e ADRES (gelieve mama/papa te vermelden):
_
POSTNUMMER:

WOONPLAATS:

TELEFOONNUMMER:

TOTAAL BEDRAG:
(Gelieve dit papier ingevuld af te geven aan de leiding)

TAK

