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WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING
Beste ouders en leden,
Wat vliegt de tijd toch snel! Het werkjaar is al half voorbij, toch staan er nog heel veel
leuke activiteiten op het programma waarbij wij jullie hopelijk talrijk zullen ontvangen.
BELANGRIJK! Ook in januari is het gidsen op vrijdagavond! Voor onze kapoenen en
kabouters is dit van 18u30 tot 20u30 en van 19u00 tot 21u00 voor jonggidsen en gidsen.
Onze speculaasslag was ook dit jaar weer een groot succes. En ja hoor, ook dit jaar
viel er iets te winnen, namelijk: een bowlingnamiddag. De award voor de best
verkopende groep gaat naar … de gidsentak! Proficiat! Jullie winnen een
bowlingnamiddag! Graag willen we ook even onze topverkoopster in de spotlight
zetten, dat is namelijk … Minne van de gidsentak met maar liefst 108 pakken, proficiat!
Helaas hebben wij ook minder goed nieuws, leiding Symke en leiding Lotte hebben
beslist om geen leiding meer te geven. Gelukkig blijft er nog steeds een zeer
gemotiveerde leidingsploeg iedere zondag klaarstaan voor jullie!
Graag zetten we als laatste nog even deze afspraken in de kijker:
•
•
•

Verwittig je leiding minstens 2 dagen op voorhand als je niet naar de gidsen
kan komen.
Bij de gidsen ravotten we er op los en maken we ons graag vuil. Ons uniform is
hier ideaal voor, dus draag het zo volledig mogelijk!
Snoep, gsm’s en andere elektronische apparaten laten we thuis.

Natuurlijk zijn wij geen leidingsploeg die lang kan blijven stilzitten. Daarom kijken wij
alvast uit naar onze volgende activiteiten!
Tot snel!
Vele groetjes!
De groepsleiding
Sam en Margo
De adjunct
Marlyse

BELANGRIJKE DATA!
29 januari
Soepverkoop kabouters

13 februari
Ontbijtmandenverkoop
Ten voordele van het buitenlands kamp

11 - 13 maart
Jonggidsenweekend
(Enkel voor jonggidsen)

12 - 13 maart
Kapoenenweekend
(Enkel voor kapoenen)

18 - 20 maart
Kabouterweekend
(Enkel voor kabouters)

GIDSENTAK TO
THE RESQUE!
Babysit nodig? Klusjes waarbij
wij kunnen helpen? Opdienen
op een feest?
Onze gidsentak (oudste leden) staat
steeds voor u klaar!
Stuur een mailtje naar
gidsentak@hotmail.com voor meer
informatie!

LEIDINGSPLOEG 2021 2022
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DE VZW
Lieve leden, ouders, broers, zussen en sympathisanten,
Elke zondag komen onze gidsen thuis van een heerlijk avontuur met een
heleboel verhalen en nieuwe ervaringen. Dit kan enkel door de harde inzet van
heel onze leidingsploeg. Zij staan elke zondag weer vol enthousiasme klaar aan
het groene poortje. Chapeau voor hen!
“Leiding zijn” betekent meer dan er enkel op zondag te staan. Om dat
uitgebreid takenpakket te verlichten is er een VZW om hen te ondersteunen.
Ik hoor jullie denken: “Wat doet de VZW?”. Onze voornaamste taak is het
onderhoud en beheer van het gebouw. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk
voor financiën, veiligheid, verzekeringen en andere wettelijke verplichtingen.
Toch blijft onze belangrijkste taak een luisterend oor te bieden aan de leiding
en zoeken we mee naar oplossingen voor eventuele moeilijkheden. Samen
met de leiding vormen wij een team om ervoor te zorgen dat onze leden op
de eerste plaats komen.
Tot slot willen wij nog een warme oproep doen voor helpende handen. Indien
u interesse hebt of nog verdere vragen kan u ons steeds contacteren op
onderstaand mailadres: vzw@gidsenboom.be

BESTUURSLEDEN
Jill Van Loon - Voorzitter
Taken: algemene leiding en ledenadministratie
Gidsenverleden: 9 jaar lid, 5 jaar leiding waarvan 2 jaar groepsleiding
Totem: Einderspaarse Aftastende Coëndou
Julie Vercauteren - Penningmeester
Taken: financiën en ondersteuning van de voorzitter
Gidsenverleden: 11 jaar lid, 4 jaar leiding waarvan 2 jaar groepsleiding
Totem: Smaragdgroene Aanhankelijke Lori
Katja Willemse - Secretaris
Taken: briefwisseling, verslagen en gebouwbeheer
Gidsenverleden: 5 jaar lid, 2 jaar leiding
Totem: Snoepneuzekespaarse Goedaardige Newfoundlander

MEDEWERKERS
Erwin Van Hoeck
Taken: Logistiek verantwoordelijke
Gidsenverleden: Trotse papa van Sofie en Margo Van Hoeck

LIDGELD
Het lidgeld voor het werkjaar 2020 – 2021 bedraagt 47 euro.
Hiervan gaat 34,4 euro naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit geld wordt
gebruikt voor de verzekering, de ledentijdschriften en de diensten van het
verbondscentrum. De overige 12,6 euro komen ten goede aan de werking van
Gidsen Boom. Hieronder vallen de aankoop van knutselmateriaal,
jaarschildjes, ’t Facteureke, de werken aan de lokalen, …
Je kan het lidgeld betalen door overschrijving op volgend rekeningnummer
met vermelding van de naam van je dochter(s): BE89 9733 5140 7085.
Mogen wij je vragen om het lidgeld zo snel mogelijk te storten.
Leden zijn niet verzekerd zolang het lidgeld niet betaald is.

47 EURO
VERMELDING: “NAAM + LIDGELD”
BE89 9733 5140 7085
WIST U DAT …
… uw ziekenfonds een tegemoetkoming geeft voor het lidgeld en/of
kampgeld van uw dochter? Meer informatie vindt u op onze website onder het
tabblad “meer info, attesten”: www.gidsenboom.be
… betalen van weekends, kampen, … bij Gidsen Boom ook in schijven kan?
Voor
meer
informatie
contacteert
u
de
groepsleiding
via
grlgidsenboom@hotmail.com.
… er zoiets als verminderend lidgeld bestaat?
Scouts en Gidsen Vlaanderen komt tegemoet aan gezinnen die niet zo
gemakkelijk geld kunnen missen. Op die manier kan je minder geld betalen
maar toch gewoon genieten van het scoutsleven! Via "Scouting op Maat"
ondersteunt Scouts en Gidsen Vlaanderen iedereen voor wie de kostprijs een
drempel vormt om deel te kunnen nemen aan het spel van scouting. Twijfel
niet om hierover te spreken met de groepsleiding.
… u ook een tegemoetkoming kan krijgen via het OCMW van Boom, bovenop
het verminderd lidgeld van Scouts & Gidsen Vlaanderen? Deze
tegemoetkoming geldt voor: lidgeld, kampgeld, kampmateriaal en uniform.
Voor meer informatie kan u bij onze groepsleiding terecht.

HET UNIFORM
Wij verwachten dat onze leden elke zondag in uniform komen (t- shirt, trui, das
en rok/ short). Voor de allerkleinsten volstaat het dat ze enkel een das dragen.
Wij bieden ook tweedehands uniformen aan. Als het uniform van uw gidske te
klein is, mag u deze zeker aan ons bezorgen!
Indien u graag een uniformstuk wil aankopen, geef dan gerust een seintje aan
de leiding op zondag!

TE KOOP OP DE GIDSEN
Das
Topje
T-shirt
Sweater
Tweedehands

€8
€ 10
€ 12
€ 20
Vrije gift

TE KOOP IN HOPPER
(Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen)
Rok/ short
Hemd
Kentekens voor op je hemd (jaarteken krijg je van ons, vraag hier gerust
naar)

GIDSEN BOOM
ZOEKT
TWEEDEHANDS
UNIFORMEN

GRASMACHINE

Januari
Vrijdag 18u30-20u30

7/01
We dagen jullie
vandaag uit om de
nieuwjaarsvoornemens
écht eens te doen!

Joepie!!! Vandaag doen
we een movie night!
Jullie mogen allemaal
een snackje
meenemen.

Smeren jullie goed jullie
stembanden? Want deze
vergadering houden we
een karaoke feestje!

It’s game night! Je mag je
favoriete spelletje
meenemen als je dat wil.

6/02
Joepie! Vandaag gaan
we zwemmen! Voor
meer informatie zie brief.

Januari
Op vrijdag avond van 18:30 tot 20:30

8

Januari
Vrijdag van 19u00-21u00
Just do it
yourself!

7 januari

14 januari

Welkom bij
cinema Gidsen
Boom

Shhttt

21 januari

It’s game
night!!

Laten we eens checken
of jullie nog veel
onthouden hebben van
die examens van vorige
maand!

28 januari

Februari
Zondag van 14u00-17u00
Vergeet jullie
zwemgerief niet
vandaag!!!

Vandaag koken
we als echte
koks….

6 februari

20 februari

13 februari

Love is in the
air!

In ons
jogirestaurant!

Verdere info
volgt nog!

27 februari
Na al die
schooldagen is het
eindelijk vakantie!
geniet er van!

Maart
Zondag van 14u00-17u00
Valspelen is
ook spelen he!

Surprise
surprise
surprise!

6 maart

Pak je zak maar al in
want vandaag
vertrekken we op
jogiweekend!

20 maart

27 maart
“En op een dag
zeg je ja, kom
trouw met mij…”

11 tot 13 maart

“Iemand roept
dan kus de
bruid”

JANUARI
7 JANUARI

14 JANUARI

DRIEEEEKONINGEN,
DRIEEEKONINGEN,
GEEF MIJ NE
NIEUWEN HOED! KOM
VERKLEED!

HOPELIJK ZIJN JULLIE
NIET BANG IN HET
DONKER!

21 JANUARI
WIE IS DE GROOTSTE
KEUKENPRINSES? NEEM
2 KOOKINGREDIËNTEN
NAAR KEUZE MEE!

28 - 29 JANUARI
(16U - 12U)
FILMMARATHON!

Februari

6: VANDAAG GAAN WE ZWEMMEN,
VERDERE INFO VOLGT NOG
12-19: JAJA! JULLIE ZIEN HET
GOED! LEEFWEEK 2.0!! MEER
INFO VOLGT..
13: ONTBIJTMANDEN
27: GEEN GIDSEN VANDAAG,
GENIET VAN JULLIE VAKANTIE!

Komaan dames! Laat die spierballen eens zien!!

Heb jij al Picasso met een lasso gezien?...
Ik ook niet!

Komen jullie vandaag mee met ons Bikke Bikke
Bikke en Happe Happe Happe?

We proberen het vandaag nog een keer opnieuw om onze megafantastische quiz te organiseren!!

