
 

 

 

 

Beste ouders, 

  

Op maandagavond 29 oktober aanstaande houden wij onze jaarlijkse ouderavond. U bent 

daar van harte voor uitgenodigd. We houden deze avond op een maandag zodat wij op 

dinsdagavond gewoon groep kunnen draaien met de jongens. 

 

Deze avond ziet er als volgt uit:  

 

Vanaf 19:00 uur zullen we de ouders van de nieuwe verkenners (Max, Timo en Pablo) 

vertellen wat ze allemaal kunnen verwachten in de tijd dat hun zoon bij de verkenners zit. U 

kunt hierbij denken aan het spelaanbod, het uniform, wat komt er allemaal kijken bij 

kamperen. Als u vragen heeft, stel ze dan gerust. 

  

Vanaf 19:30 uur beginnen we met de ouderavond voor alle ouders. De thee en koffie staan 

dan uiteraard klaar. 

  

De agenda ziet er als volgt uit: 

  

 Wat zijn uw ervaringen over het afgelopen seizoen? Het woord is aan U.  

 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ScoutsOnline en 

Gezondheidsformulier 

 Het programma van het komende seizoen. Wat kunt u, wanneer, van ons verwachten.  

 Wat hebben de jongens het afgelopen kamp allemaal beleefd? (de foto’s en filmpjes (!) 

van het kamp) 

  

We willen de avond tussen 20:30 en 21:00 uur afsluiten. 

  

Voor een vlot verloop van de avond willen we U het volgende vragen: 

  

 Wij maken met de ouders elk jaar een aantal afspraken. Om 

U in de gelegenheid te stellen, hierover vragen te stellen, 

hebben we deze afspraken bij de uitnodiging bijgevoegd. 

 Wij laten de planning van de weekenden en overige 

activiteiten zoals plantjes verkoop zien. Wij hebben 

rekening gehouden met de schoolvakanties. Mochten er nog 

andere speciale dagen zijn (zoals schoolverlatersdagen / 

schoolkamp), zou u die data dan mee willen brengen, dan 

kunnen we kijken of er nog iets verzet kan worden. 

 

Tenslotte nog 1 mededeling: 

i.v.m. de herfstvakantie is er op dinsdag 16 oktober geen verkenners.  

 

 

 

 

Groetjes en tot maandagavond 29 oktober, de verkennersstaf. 



Afspraken: 

 
Wij hebben een aantal afspraken gemaakt die tijdens het groepdraaien gebruikt worden: 

 De verkenners worden op tijd op het hoofdkwartier verwacht. Ongeveer 10 minuten 

van tevoren is ruim op tijd. We proberen met de leiding om 18:15u op het HK te zijn.  

 We willen graag dat de verkenners door de ouders afgemeld worden als ze een keer 

niet kunnen komen. Afmelden kan telefonisch (bellen/whatsapp) bij ieder staflid of 

via email gedaan worden. 

 

Ruud Smarius    

Martijn van Keulen    

Hans van Beerendonk    

Rob van de Ven    

Tom van Beerendonk    

    

Hoofdkwartier Groenstraat 9 Udenhout  

www.scoutingudenhout.nl verkenners@scoutingudenhout.nl verkennersudenhout@gmail.com 

            

 Elke bijeenkomst draaien wij in uniform: T-shirt, trui, blauwe broek, das en eventueel 

een scouts pet. 

 De fietsen moeten in orde zijn. Denk ook aan het licht!  

 Meegegeven stencils hebben vaak een strookje dat ingevuld moet worden. Dit strookje 

willen we altijd terug hebben voor een bepaalde datum. Als het briefje thuis vergeten 

wordt, moet het even opgehaald worden. 

Als uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is, sturen wij een appje om te laten 

weten dat er een briefje is meegegeven. Dit briefje is in de loop van de week op de 

website te vinden.  

 Gelieve geen mobieltjes mee te nemen naar de verkenners. Wij willen dit niet 

verbieden, maar verwachten wel dat deze niet worden gebruikt tijdens het 

groepdraaien. Eventuele schade is voor eigen risico.  

 Bij de verkenners zijn zakmessen niet meer toegestaan. Wettelijk is het zo geregeld 

dat er pas vanaf 16 jaar een zakmes gedragen mag worden. We zullen zelf zakmessen 

beschikbaar stellen als de verkenners deze nodig hebben. 

Weekenden en kamp: 

 We proberen onze weekenden buiten de vakanties en proefwerkweken te plannen.  

 Het kamp is van 6 t/m 13 juli 2019. 

Financiën: 

 De contributie is € 60,- per periode (kwartaal). U wordt verzocht dit over te maken 

onder vermelding van de naam van de verkenner, de betreffende periode en de 

speltak Verkenners. 

 

Het contributiebriefje wordt zo snel mogelijk na de start van een nieuw kwartaal (of 

eerder i.v.m. het kamp) meegegeven. 

http://www.scoutingudenhout.nl/

