
 

Inschrijvingen scoutsjaar 2019 – 2020  
Scouts Sint-Kristoffel (O3104S) 

1. Inleiding 
Naar aanleiding van de grote instroom van nieuwe leden in september 2016 hebben wij in oktober 
2016 beslist om een ledenstop in te voeren voor onze scouts. Dit deden we om te kunnen 
garanderen dat onze vergaderingen, weekends en kampen van een goede kwaliteit zouden blijven. 
We willen onze scouts niet uit zijn voegen laten barsten. Het huidige ledenaantal vormt soms een 
enorme uitdaging voor ons 20-koppig leidingsteam. Een kleine blik naar onze verkennertak leert ons 
dat ook het leidingsaantal de komende jaren zeker niet serieus zal groeien. 
 
Om naar de toekomst toe de kwaliteit van onze scoutswerking te kunnen blijven garanderen (aantal 
leiders per lid), hanteren wij sinds twee jaar een specifiek inschrijvingsbeleid voor onze scouts. We 
leggen dat in onderstaande tekst zo duidelijk mogelijk uit. Deze regels gelden enkel voor het 
scoutsjaar 2019-2020. De aanpak wordt namelijk jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd. 
 

2. Aantal leden, bepaald op geboortejaar 
Om het aantal leden van onze takken onder controle te houden, hebben we limieten gezet op het 
aantal leden per geboortejaar dat we zullen inschrijven. Voor de kapoenen streven we naar een tak 
van 40 leden (20 per geboortejaar). Voor de welpen en de jongverkenners nemen we een maximum 
van 45 leden (15 per geboortejaar). Voor de verkenners leggen we geen maximum op qua aantal 
leden omdat zij al dicht bij het ‘leiding worden’ staan en een grote verkennertak op die manier op 
iets langere termijn een meerwaarde kan vormen voor de werking van onze scouts. 
 
Concreet komt het neer op deze maximum aantallen: 
° 2013: 20 leden -> “1e jaar kapoen” 
°2012: 20 leden-> “2e jaar kapoen” 
°2011: 15 leden -> “1e jaar welp” 
°2010: 15 leden -> “2e jaar welp” 
°2009: 15 leden -> “3e jaar welp” 
°2008: 15 leden -> “1e jaar jongverkenner” 
°2007: 15 leden -> “2e jaar jongverkenner” 
°2006: 15 leden -> “3e jaar jongverkenner” 
°2005: geen max. aantal -> “1e jaar verkenner” 
°2004: geen max. aantal -> “2e jaar verkenner” 
°2003: geen max. aantal -> “3e jaar verkenner” 
°2002: geen lid van onze scouts, maar van “JIN Sint-Niklaas” 
°2001 en ouder: leiding 
 
Deze aantallen kunnen enkel overschreden worden als er teveel leden zijn die sowieso ingeschreven 
kunnen worden in onze scouts. (zie paragraaf 4.1) 



 

 
 

3. Herinschrijving en aanmelding via de website 

3.1 Huidige leden (al lid in 2018-2019 van Scouts Sint-Kristoffel) 
Van maandag 19 augustus 2019 t.e.m. zaterdag 31 augustus 2019 komt er een herinschrijvings-
webpagina op www.sint-kristoffel.be. Het is cruciaal dat alle leden zich via deze weg herinschrijven 
voor het scoutsjaar 2019 - 2020. Anders zijn wij niet op de hoogte van je herinschrijving en komt je 
plaats vrij voor nieuwe leden. Een herinschrijving via de website gaat steeds gepaard met het updaten 
van je contactgegevens, het herzien van de individuele steekkaart en het overschrijven van je lidgeld 
op de groepskas. Enkel als deze procedure doorlopen is, ben je ingeschreven voor het scoutsjaar 2019 
– 2020. Aan leden die willen stoppen met de scouts, vragen we om dit toch kort expliciet te melden 
aan de takleiding en via mail naar groepsleiding@sint-kristoffel.be.  
 

3.2 Nieuwe leden (nog geen lid van Scouts Sint-Kristoffel in 2018-2019) 
Van 19 augustus 2019 t.e.m. 31 augustus 2019 komt er een aanmeldingsformulier op www.sint-
kristoffel.be. Alle kinderen en jongeren die interesse hebben in lidmaatschap in onze scoutsgroep 
melden zich hierop aan. We vragen enkele contactgegevens. Ook wordt er geïnformeerd of het 
kandidaat-lid een broer (onder hetzelfde dak wonend) in onze scouts heeft of een zoon is van een 
oud-leid(st)er van onze scouts. Andere criteria die we vragen om de selectie op te baseren zijn: de 
school waarin het kandidaat-lid ingeschreven is, de woonplaats en het eventueel bezitten van een 
kansenpas. 

 

4. Procedure 

4.1 Sowieso ingeschreven 
Huidige leden (sectie 3.1) zijn sowieso heringeschreven, op voorwaarde dat ze zich op of voor 31 
augustus 2019 hebben aangemeld via de website en het inschrijvingsgeld hebben gestort op de 
groepskas. Wie zich niet herinschrijft voor of op 31 augustus 2019, valt mee onder de noemer 
‘kandidaat leden na 31 augustus’. Het is dus heel belangrijk dat onze huidige leden en hun ouders hier 
heel zorgvuldig in zijn. Voor alle huidige leden is de eerste vergadering op zondag 2 september, de 
jaarlijkse overgang. 
 
Alle kandidaat-leden die een broer (onder hetzelfde dak wonend) in de scouts hebben of de zoon zijn 
van een oud-leid(st)er van onze scouts, zijn zeker van hun plaats in onze scouts, op voorwaarde dat 
ze zich voor 31 augustus 2019 aanmelden via onze website. Wie zich niet aanmeldt voor 31 augustus, 
valt mee onder de noemer ‘kandidaat leden na 31 augustus’. Ze ontvangen voor 3 september een mail 
met alle informatie. Deze kandidaat-leden worden pas voor eerste keer verwacht op de 
scoutsvergadering op zondag 8 september 2019. Deze leden beslissen voor 1 oktober of ze officieel lid 
willen worden van onze scouts. Dat doen ze door lidgeld over te schrijven op de groepskas. 
 

4.2 Nieuwe leden 
Nadien wordt per geboortejaar bekeken hoeveel plaatsen er nog “vrij” zijn. Alle kandidaat-leden, die 
niet rechtstreeks ingeschreven zijn (zie boven), ontvangen op 4 september een persoonlijke mail met 
de mededeling of ze al dan niet kunnen komen proberen op onze scouts op de startvergadering op 
zondag 8 september 2019.  
De selectie gebeurt op basis van de volgende criteria: 

- Loopt school op één van de vier scholen die ons door District Klaas is toegewezen om leden 
te werven (Berkenboom Heistraat, OLVP Watermolendreef, De Fontein, Leefschool 
Heyerdahl) 

- Is in het bezit van een Kansenpas. 
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- Afstand woonplaats – scoutslokaal 
Met elk van deze criteria vallen virtuele punten te verdienen, op basis waarvan een rangschikking 
wordt opgesteld. Iedereen die tussen 19 augustus en 31 augustus 2019 zich aanmeldt, wordt gelijk 
behandeld. M.a.w. is het moment van aanmelden binnen dit tijdsinterval geen criterium. 
 
De kandidaat-leden waarvoor er plaats is, worden voor de eerste keer verwacht op zondag 8 
september 2019. In de loop van de maand komt de takleiding bij hen (net als bij ál onze andere leden 
trouwens) op huisbezoek of wordt er een infoavond georganiseerd waar onze scoutswerking duidelijk 
wordt uitgelegd. Voor 1 oktober 2019 moet beslist worden of er definitief wordt ingeschreven in onze 
scouts.  
De kandidaat-leden voor wie er geen plaats meer blijkt binnen onze scoutsgroep ontvangen op 3 
september een persoonlijk bericht waarin duidelijk wordt aangegeven waarom hij buiten de selectie 
gevallen is. In deze mail wordt duidelijk verwezen naar andere jeugdwerkingen in de buurt omdat we 
vinden dat in de jeugdbeweging zitten iets is wat elke jongere zou moeten doen. 
 

5. Na 31 augustus 
 

5.1 Wachtlijst? 
De kandidaat-leden waarvoor op 3 september geen plaats is, zullen op een wachtlijst belanden. 
Wanneer op 1 oktober blijkt dat er nog plaatsen vrij zijn, zullen ze hiervan op de hoogte gebracht 
worden. Desalniettemin raden we deze kandidaat-leden aan om zich aan te sluiten bij een andere 
scouts- of jeugdbeweging en niet ‘te zitten wachten’ op de plaatsen in onze scouts. 
 

5.2 Kandidaat leden na 31 augustus 
Iedereen die zich na 31 augustus nog wil inschrijven (aanmelden) voor onze scoutsgroep valt onder 

deze noemer. Aangezien de herinschrijvings- en aanmeldingsformulieren dan offline zijn, gebeurt dit 

via groepsleiding@sint-kristoffel.be. Ze zullen via mail antwoord krijgen over hoe het gesteld is met 

het aantal beschikbare plaatsen voor het geboortejaar in kwestie.  

 

6. Vragen? 
 
Het inschrijvingsbeleid voor het scoutsjaar 2019 – 2020 werd opgesteld in overleg met de voltallige 
leidingsploeg en de RvB van VZW Sint-Kristoffel. District Klaas en Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn op 
de hoogte van onze aanpak. Bij vragen kan u zich wenden tot ons door ons persoonlijk aan te 
spreken of te mailen naar groepsleiding@sint-kristoffel.be 
 
Wij hopen op deze manier een duidelijke aanpak voor te leggen. Hopelijk tot snel! 
 
Een scoutieve linker, 
 
Kwinten Bocklandt – Eva Temmerman – Lothar van Diessen 
Aftredend groepsleiding Scouts Sint-Kristoffel   
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