September 2018

Gegroet vrienden van de scouts,

De weifeesten waren dit jaar weer een editie om ‘U’ tegen te zeggen. Bedankt aan
iedereen die er was, die een handje heeft toegestoken, die gesponsord heeft op
welke manier dan ook, ... !

De leiding moet na zo’n zwaar weekend even bekomen en neemt een weekje vrijaf.
Vanaf 23 september staan zij weer paraat om alle pagadders, groot of klein, een
zondagvoormiddag vol leute en plezier te bezorgen.

Stevige linker,
De groepsploeg,
Sam, Annemarth, Jules en Elias

2018-2019
Kwikken						Kwakken

Annemarth De Boeck					
Fien Van Tricht
Lobke van Rijkeghem					
Julie Van Diest
Manu Dupont						Arne Fivez
Damiaan Liekens					Ilian Boels
Alec Van In						Astrid Denil
Mo Vielfont						Roos Van Mierlo

Kabouters						Wolven

Margot Aerts						Jef Van Tricht
Margot Nols						Margot Panneel
Margot Van Daele					
Andreas Van Bauwel
Cato Desmyter						Dries Van Hoestenberghe
Zahra Pirée						Bob De Beul
Zoë Van Herck						
Sofie Van Den Bussche
							Jasmijn Cuypers			

Migi’s							Pio’s

Fien Willems						Tom Schack
Inne Hendricx						Elias Van Wezemael
Marie Hellemans					Alexander Bally
Victor Denil						Lien Klaps
Jules Laurijssen						Lena Vandenbruane
Nathalie Volders					

Jonggidsen						Jongverkenners
Paulien Vercauteren					Jan Maes
Marijke Hendricx					Hannes Baeten
Juliette Foblets						Celine Vergauwe
Louis Verstreken					Floris Vernieuwe
Louise De Deken					Lauren Verheyen
							

Gidsen

					Verkenners
Saar Smolderen						Stef Heeren
Manon Desmyter					Annelien Bally
Karolien Ceulemans					Jasper Van Daele
Robrecht Van Bragt					Jules Jennes
Hendrik Franck						Aron Rysemus
Asja Frans						Rosalie Verbist
							Elise Vergauwe

Jins

						Groepsploeg
Elena Terryn						Sam Bols
Elias Bex						Jules Jennes
Rafael Verheyen					Elias Bex
Jolien Hendricx					Annemarth De Boeck
Charissa Van Tendeloo
Jan Willem
Eline Van Den Borgh

Even toelichten
Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar inbrengen
als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven aftrekken van hun
belastingen. Dat staat zo in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Vanaf dit jaar is
kinderopvang door scholen eveneens aftrekbaar.
Nu ook voor vakantie-initiatieven van het jeugdwerk!
Op 2 september 2005 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat de fiscale aftrek van de
opvang van 3 tot 12-jarigen in Vlaanderen wil verruimen. Via dit besluit wordt ook opvang in
jeugdwerkinitiatieven en sportkampen fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. Concreet
betekent dit dat dat de uitgaven die ouders in 2005 doen voor de opvang van hun kinderen tot
12 jaar door jeugdwerkinitiatieven en sportkampen, in aanmerking komen voor fiscale aftrek.
Deze kosten kunnen dus al worden vermeld op de belastingsbrief van 2006.
Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven en sportkampen van erkende instanties komen hiervoor
in aanmerking.
Samengevat
Ouders kunnen per kind aan een jeugdwerkinitiatief dat een vakantieaanbod organiseert of
aan de inrichter van een sportkamp, een attest vragen. Dit attest is voor ouders een bewijs
van het bedrag dat zij voor deelname van hun kind betaalden, en dat ze van hun belastingen
kunnen aftrekken. Zaak is wel om alvast de nodige gegevens goed te registreren. De attesten
zouden voor 1 maart 2006 moeten worden bezorgd aan de betrokken ouders.
Voor meer informatie
Gerda Van Roelen
02/553.41.41
gerda.vanroelen@wvc.vlaanderen.be
Groepsploeg
groepsploeg@60ste.be

Kan het voor minder geld?
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.
Wie het financieel moeilijk heeft, betaalt 10 euro lidgeld. Ook als de weekendprijs, kampprijs, ...
te hoog is voor leden kan een vermindering besproken worden. Zij kunnen aan de helft van de
prijs mee.
Er zijn ook een heleboel tegemoetkomingen via ziekenfondsen, OCMW’s en dergelijke. Op de
vorige pagina vindt u meer informatie over aftrekbaarheid.
Meer weten? Neem contact op met de groepsploeg.
groepsploeg@60ste.be

Het basisuniform is voor kabouters, wolven, migi’s, pio’s, jonggidsen, jongverkenners, gidsen,
verkenners, jins en leiding hetzelfde:
* beige scoutshemd
* groene trui
* t-shirt van de 60ste
* groene lange broek, korte broek of rok,
* scoutsdas met fluoricerend lintje,
* eventueel groene of beige kousen.
Kapoenen dragen in plaats van het
scoutshemd de speciaal voorziene
kapoenentrui.
Verkooppunt scoutsuniformen
Hopper
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen
03 231 62 68

Verkooppunt scoutsdassen, kapoenentruien en t-shirts van de 60ste
Geelblauwe scoutsdassen, t-shirts van de 60ste in alle maten, een schattige kapoenentrui of
groepslintjes? Bij Sonja ben je aan het juiste adres. Scoutshemden, de enige echte groene scoutsbroeken, kentekens of die splinksplinternieuwe scoutssweater, vind je helaas niet bij onze
uniformmama.
Sonja Claessens
Mama van Jenten, Lander, Jolien, Marijke en Ine
Nieuwelei 48
2640 Mortsel
Tel. nr. : 03 440 35 68

Tweedehands
De 60ste biedt ook tweedehands scoutsuniformen aan.
Tijdens de weifeesten en na de eerste vergaderingen in september is er alvast een standje te
vinden waar je tweedehands scoutsuniformen kan kopen.
Ook dit scoutsjaar kan je voor het aankopen van een net geen gloednieuw scoutshemd of het
binnenbrengen van een te kleine kapoenentrui van zoonlief of een gekrompen groene rokje
van dochterlief bij:
Anke De Ferm-Van Vooren
Mama van Sofie, Tom, Simon en Helene
De Valk 72
2640 Mortsel
03/455.55.06
Gevonden & verloren voorwerpen
Kwam je dromerige kapoen op zondag thuis met een verkeerde scoutsdas, liet je vergeetachtige jongverkenner zijn scoutshemd rondslingeren op onze scoutswei of ontdek je na een
weekend allerlei spullen in de rugzak van je migi die niet de hare zijn?
Kom dan na een vergadering eens langs en vraag erachter bij de takleiding. Wacht er niet te
lang mee want veloren voorwerpen durven al eens definitief te verdwijnen.
Na de kampen worden de verloren voorwerpen uitgestald in een lokaal tijdens de weifeesten.
Voor dringende zoekacties neem je best contact op met de takleiding, telefonisch of op zondag
na de vergadering.

KWIKKEN IN SEPTEMBER
7-9 september: we starten ons scoutsjaar op de weifeesten!
16 september: jammer genoeg geen vergadering!
23 september: laten we elkaar allemaal leren kennen tijdens de eerste vergadering!
7 oktober: geen vergadering!
Dikke knuffels
Silhou-Momo-Baldi- Suki- Akela-Lulu

De vergaderingen: 10u-12u
Graag afbellen bij Lulu: 0493819655
Silhou: 0476533922

7/10: GEEN
VERGADERING

7/09 – 9/09:
WEIFEESTEN

23/09:
KENNISMAKING

16/09: GEEN
VERGADERING
6/09:
INSCHRIJVEN
2E JAARS VAN
19U – 21U

AFZEGGEN KAN VIA :
KABOUTERS60@GMAIL.COM
ZAZOE: 0497 16 31 33
PATJE: 0491 07 00 22

30/09:
SCHATTENTOCHT

TOT SNEL ! KIKO, MUSTI,
MUSHU, PATJE, ZAZOE, ZIVA

7-9/09: weifeesten
23/09: kennismaking,
wie zijn jouw nieuwe vriendjes?

16/09: geen vergadering, uitrusten van de weifeesten ☺

30/09: laddercompetitie, strijd jij mee?

07/10: geen vergadering, de leiding is op weekend

AFZEGGEN: +32471060724 of wolven60ste@gmail.com
Wij hebben er alvast veel zin in!!!
Balou, Tikki, Chil, Bagheera, Mor, Jacala en King Louie

	
  
	
  

Migi’s

6 september // inschrijven 2dejaars op de wei (19u-21u)
7-9 september // weifeesten, iedereen welkom!!
16 september // geen vergadering L
23 september // kennismakingsvergadering
30 september // mannenvergadering

7 oktober // geen vergadering, de leiding is op weekend
Wanneer kan de pret zondagochtend beginnen: 9u30
Uniform: verplicht
Mail: migis60ste@gmail.com
Afzeggen: 0499111908 (Jules)
	
  

xoxo Nathalie, Marie, Inne, Fien, Jules & Victor

PAULIEN

JULIETTE

JOERI

AFZEGGEN BIJ
MARIJKE: 0474040028
LOUISE: 0491238453

September

JAN

16

Sept

16

Geen
vergadering

16

Jongverkenners

Kan je niet?
Sms naar Lauren
0495 64 95 95

SEPTEMBER
JINS

7 oktober

3 september
20h
JINTRODUCTIE

LEIDINGWEEKEND
GEEN VERGADERING

23 september
LIT AF
KENNISMAKING

7 - 9 september
WEIFEESTEN

afzeggen bij Elena
0470/80.68.43

15 september
JAARMARKT
9 september

MORTSEL

AFWAS BRUNCH
jins.60ste@gmail.com

