
JONG VERKENNERS
SEMESTERPLANNING 1 – 2020/21

Beste ouders
Beste Jongverkenners
Het nieuwe jaar mag dan toch beginnen.
Deze semesterplanning is jullie gids tot een geslaagd
scoutsjaar.
We hopen jullie te vermaken met coole spelen en
leuke activiteiten. Hopelijk kunnen jullie allen talrijk
aanwezig zijn.
Indien niet, laat dan zeker tijdig iets weten aan de
leiding. Op die manier kunnen we altijd een vette
vergadering voorzien, aangepast aan het aantal
aanwezige leden. (Gelieve bij voorkeur te verwittigen
via mail)
Verder vinden jullie alle vergaderingen en andere
belangrijke data op deze semesterplanning.
Indien er vragen zijn, twijfel niet om ons te
contacteren via mail, telefoon of na een vergadering.
Een stevige linker

De jongverkennerleiding



Scouts Jong Brabant Jong Verkenners

Lidgeld
Voor het lidgeld bestaan er twee formules voor 1 jaar scouting per persoon; destandaard vraagprijs (35 euro) of de streefprijs (50 euro). Als ouder heb jede keuze om 1 formule te kiezen.
Van die 35 of 50 wordt er 32 doorgestort naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zoword je lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen en ben je meteen ook verzekerd!
Waarom lanceren we deze nieuwe regel? Naast de kost van onze eigen werkinghebben we de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in nieuw duurzaam spel & kampmateriaal. Zo investeerden we vorig jaar nog in nieuwe tenten en bekijken wemomenteel een aankoop van nieuwe shelters, hiervoor proberen we door de jarenwat te sparen.
Dus heb je als ouder zin om iets meer te betalen dan 35 euro, vragen we om destreefprijs van 50 euro per persoon te betalen. Maar dit is, uiteraard, volledigvrijblijvend en geen verplichting!
Het lidgeld mag gestort worden op BE32 7340 3552 0702 met vermeldingvan TAK + NAAM+ VOORNAAM.
Gezinnen voor wie de kost van scouting te hoog ligt, kunnen met de groepsleidingcontact opnemen. Want we vinden dat financiële zorgen geen drempel mogen zijnom het spel van scouting te spelen! Discretie is uiteraard verzekerd.
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Ouderbezoek
Een nieuw jaar, een nieuwe leidingsploeg! Graag organiseerden we zoals vorig jaar
een soort “ouderavond” maar in de huidige situatie is dit niet echt aangewezen.
Voorlopig stellen we dit even uit tot het 2de semester! We houden jullie op de
hoogte.

Het uniform
Met het dragen van het uniform toon je dat je scoutbent en verwijs je naar de waarden van de beweging.Het uniform geeft leden en leiding de mogelijkheid omiets gemeenschappelijk te veruiterlijken en laat tochruimte voor een persoonlijke touch.
Het uniform bestaat voor de jong verkenners uit eenpaar basisstukken, waar je goed mee kan ravotten.Voor ons is dit: Een beige hemd, onze scoutsdas & t-shirt en een groene korte broek.

Zowel leden als leiding worden elke vergadering inperfect uniform verwacht!
Een scoutshemd en broek kan je aankopen in deHopper winkel, de scoutsdas en t-shirt bij degroepsleiding. (€7,5 voor de scoutsdas en €15 voor det-shirt)

Kom ons gerust eens vragen om een exemplaar te passen mocht je nog geen t-shirt hebben aangekocht.

Meer informatie over het scoutshemd vind je ophttps://scoutsjongbrabant.be/praktisch/uniform/
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Afspraken
Vergaderingen: Een vergadering gaat normaal gezien altijd door op

zondag, op de Kleine Jacht.
Elke vergadering start om 14:15 tot 17:30, tenzij ditanders vermeld wordt op de semesterplanning.Tijdig kijken dus!

Afbellen: Wij vragen om steeds af te bellen of een mailtje te sturen als je
niet naar een vergadering kan komen.Afbellen is meer dan een formaliteit. Je leiding kan zoinschatten met hoeveel jullie zullen zijn en een geschikt spel inéén steken.
Afmailen kan je dan naarjongverkenners@scoutsjongbrabant.beAfbellen doe je liefst bij de takleider (Rob Vanmeerbeek)
Wij vragen voor elke betalende activiteit jezelf in te schrijvendoor naar jongverkenners@scoutsjongbrabant.be eenmailtje te sturen.
Niet afzeggen = betalen!

Website: Voor meer informatie & updates kan je steeds terecht op onze
Website:www.scoutsjongbrabant.be
of op onze Facebookpagina ‘Scouts Jong Brabant’.Volg je ons nog niet? Zeker doen!



Scouts Jong Brabant Jong Verkenners

Semesterplanning
Lang genoeg gewacht, hier is hij dan!

Zondag 20 September: StartdagNa een lange tijd, en dan toch een leuke afsluiter van vorig jaar leren weop deze dag elkaar kennen. We verwelkomen onze eerstejaars jong-verkenners en sluiten deze dag af met een leuke versnapering.
Zondag 27 September: OvergangVandaag gaan we met zen allen op stap vooronze jaarlijkse overgang.Verder info volgt via mail.
Zondag 4 Oktober: Operation SLPVoor deze vergadering zoek je al zeker je bestecamouflage outfit, je stevigste schoenen en jegoed humeur. Wees bij aankomst zeker alert …
Zondag 11 Oktober: Help mijn leiding zijnklusserVerbouwing op de jacht verlopen trager dan verwacht, de leiding wil alenkele dagen een lekkere maaltijd voor jullie maken. Komen jullie deleiding helpen?

16-17 Oktober: Donald MuylledroppingHallo, mijn naam is Donald Muylle.Ik maak al meer dan 30 jaarkeukens alsof ze voor mezelf zijn.Maar ik ben mijn laminaat kwijt.Kan jij mij helpen om het te vindenvoor onze Belgische keuken opmaat voor de Jacht aan eenscherpe prijs? Meer info volgt.

Zondag 25 Oktober: TeambuildingDit weekend gaat de leiding op bezinningsweekend om leuke enindrukwekkende nieuwe spelen voor jullie te zoeken.Het is geen scouts, jullie kunnen thuis genieten van een welverdiende tassoep.
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Zondag 1 November: Eziekel 25:17The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of theselfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name ofcharity and good will shepherds the weak through the valley of darkness,for he is truly his brother’s keeper and the finder of lost children.
Zondag 8 November: Kilbyovski vergaderingBreng jullie nobelste attitude mee, vandaag strijden we voor de J888 prijs,de hoogste onderscheiding van scouts Vlaanderen.
14 - 15 November Kiekenfeest +de eierspelenSlechts 1 iemand keert levend terug.PS. pas op voor vliegende eieren!!!
Zondag 22 November: KamotskyvergaderingVandaag kunnen jullie hetscoutsuniform thuislaten en julliestrakste jogging uit de kastaantrekken. Wij verwachten nietsminder dan 3 strepen…
Zondag 19 November: Sun Tzu vergaderingVandaag eren we de grootste krijgsheer Sun Tzu. Dit zullen we doen opeen traditionele Chinese manier. Ben jij eerder Bami of eerder Nasi…Neem zeker rijst en je zen mee.
Zondag 6 December: SinterklaasvergaderingBen jij wel flink geweest of ga in de zak naar Spanje…
Vanaf 11 December zijn er geen vergaderingen meer op zondag, maar welop vrijdagavond. We starten de vergadering om 19.30h en we zullenafronden tegen 21.30h!
Vrijdag 11 december – casinoTest jullie geluk in het Jacht Palace Royal. Wie zijn de highrollers, wie eindigtbankrupt. Iced tea, Shakken, not stirred. Dresscode: Black and white.
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Vrijdag 18 December: KerstetentjeWij komen een laatste keer samen om ons te laten verwennen door deJin. Meer info volgt via mail.
Wintervergaderingen:Zoals elk jaar krijgen jullie ook in januari enkele vergaderingen
voorgeschoteld. Meer info hierover volgt.
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Belangrijke data
Vergeet alvast deze data niet te noteren in de agenda!
Vrijdag 23 oktober – zondag 25 oktober:
Leidersweekend 1 à GEEN scouts
Zaterdag 13 november – zondag 15 november:
Kiekenfeest
Zondag 6 december: Sinterklaas
Sinterklaas komt op bezoek!
Zondag 7 februari: Start semester 2
start semester 2
Vrijdag 26 februari – zondag 28 februari: Leidersweekend
Leidersweekend 2 à GEEN scouts
Vrijdag 12 maart – zondag 14 maart: Groepsweekend
Zondag 25 april: Groepsdag
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Jullie leiding!
Jullie kunnen ons samen bereiken door te mailen naar

jongverkenners@scoutsjongbrabant.be

We hopen jullie op elke vergadering in groten getale te mogen ontvangen!
Stevige linker,
De jongverkennerleiding

Rob Vanmeerbeek
0483 23 30 30
Rob.vanmeerbeek@scoutsjongbra
bant.be

Esteban Sleauwaegen
Geen gsm
Esteban.sleauwaegen@scoutsjongbr
abant.be

Arnaud Debaveye0468 10 44 36
Arnaud.debaveye@scoutsjongbra
bant.be

Jules Debruyne0470 09 52 93
Jules.debruyne@scoutsjongbraba
nt.be


