
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kabouters, neem snel je spullen bij elkaar want het SMAF schip 

gaat van wal gaan! We hebben dringend jullie hulp nodig, want 

er zijn piraten gesignaleerd aan zee. Deze piraten willen onze 

Belgische kust komen kapen en al onze mosselen meenemen… 

Alleen jullie, de enige echte kabouters van SMAF, kunnen deze 

bandieten verslaan! Durf jij het aan en kom jij ons helpen? 

Om onopgemerkt tot bij de piraten te komen gaan we ons 

verkleden als alles wat ook maar iets met de zee te maken 

heeft. Kijk maar eens naar de voorpagina om inspiratie op te 

doen! Als jij nog een beter idee hebt mag dat natuurlijk ook.  

 

Gelieve af te zeggen als jullie niet aanwezig kunnen zijn via 

kabouters@smaf.be voor 13 oktober.  

 

  

mailto:kabouters@smaf.be


Praktische info 
 

Vertrek:  

Wanneer? Vrijdag  15 oktober 2021 
 

Hoe laat? 20u00 (met volle maag) 
 

Waar? Leemstraat 39, 3582 Beringen (Chiro Fonteintje) 
 

Meenemen Identiteitskaart 
Medische fiche (Bij het vorige kamp en in het begin van dit jaar werd u 
al eens gevraagd om deze online in te vullen. Als dit gelukt is dient u 
deze niet meer mee te nemen. Anders vindt u een papieren versie 
achteraan dit boekje) 
 

 

Afhalen:  

Wanneer? Zondag 17 oktober 2021 
 

Hoe laat? 11 u 
 

Waar? Leemstraat 39, 3582 Beringen (Chiro Fonteintje) 
 

 

 

 

 

 

  

De weekendprijs bedraagt €25. Mogen wij u vragen dit bedrag vóór 13 oktober te storten 

op BE74 7370 3427 6207. Gelieve hierbij de naam van uw kind en de tak te vermelden tak 

(bijvoorbeeld: Julie Rega – Kabouters). 



Wat nemen we mee? 
 

Slaapgerief:  

◻ Slaapzak   

◻ Eventueel een extra dekentje (het kan koud zijn ‘s nachts!)   

◻ Luchtmatras of veldbedje 

◻ Teddybeer 

◻ Pyjama   

◻ Kussen   
 

Hygiëne:   

◻ Tandenborstel + tandpasta + bekertje    

◻ Zakdoeken    
 

Kleren:   

◻ Perfect uniform (aandoen bij vertrek): sjaaltje, broek/rok, hemd, t-shirt   

◻ Lange broek    

◻ T-shirts   

◻ Truien   

◻ Sokken   

◻ Ondergoed   

◻ Regenjas   

◻ Schoenen (wandelschoenen, makkelijke schoenen) 
 

Allerlei:   

◻ Identiteitskaart + ingevulde medische fiche (zie laatste pagina’s) afgeven bij vertrek 

◻ Fluovestje (verplicht!)   

◻ 2 keukenhanddoeken   

◻ Zaklamp + reservebatterijen   

◻ Verkleedkleren (thema zee: voorbeelden zijn te vinden op de voorpagina) 
  



Wat nemen we NIET mee? 
 

◻ Geld  

◻ GSM/tablet/Ipod/… 

◻ Snoep  

◻ Tabakswaren, alcohol en drugs  

◻ Liefjes 
 

BELANGRIJK   

Signeer zoveel mogelijk persoonlijke items (kledij, eetgerief ...)! 

 

 

DE LEIDING 
 

Als leiding staan we steeds klaar om al uw vragen of bedenkingen te beantwoorden! Via de 

onderstaande nummers kan u ons bereiken, de rode nummers zijn de noodnummers op weekend 

(deze zijn altijd bereikbaar!) 

Kabouters mes Kabouters vork 

Sien:  0488 86 78 54 
Manu: 0499 28 63 89 
Sander: 0468 23 80 38 
Julie: 0484 88 62 35 

Lotte: 0491 73 34 78 
Marie: 0486 60 48 63 
Jules: 0496 23 60 21 
Lode: 0472 87 49 71 
 

 

 

Individuele Steekkaart 
 

Op de volgende pagina’s bevindt zich de individuele steekkaart. Deze dient u enkel ingevuld 

mee te brengen indien u deze nog niet heeft kunnen invullen op de online 

groepsadministratie. De handleiding om deze online in te vullen zit in de bijlage van de mail 

omtrent het kabouterweekend. 

 

 

 



Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun 

kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  Deze informatie draagt bij 

aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de 

leidingsploeg. Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de 

leiding door te geven.  

Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen 

binnen de drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle 

leden.  

Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken. 

Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt. 

Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken. 

Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig 

•jaarlijks • invullen door ouders of voogd van leden • vertrouwelijk bewaard door 

takleiding• 

    Adres en bereikbaarheid 

officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………….……………  postcode : 

……………………….……      

gemeente: …………………………………………………………  telefoon : 

…………………………………………………………….…… 

eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is 

adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………………………  postcode : ………………………….…      

gemeente : ….…………………………….……………………..   telefoon : …….………………………………………………………. 

eventueel naam van verblijfsinstelling 

:………………………………………………………………………………………..………… 

gsm van vader, moeder of voogd : 

………………………………………………………………………….……………….………….. 

gsm van vader, moeder of voogd : 

…………………………………………………………………………….………………….…….. 

e-mail van vader, moeder of voogd : 

…………………………………………………………………….………………………………. 
 
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen) 

naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

voornaam en naam van het kind/de jongere : …………………………………………………………………………. 

O jongen   O meisje             geboortedatum : ……../…..…/…..… 

lidnummer: ………………………………..................................................... 

individuele steekkaart 



telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

broers of zussen in dezelfde groep? 

naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….……………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 

 

eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Deelname aan activiteiten 
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten 

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de 

leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) : 

O ja  O nee 

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

eventuele reden : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN? 

O nee  O ja 

O bij sporten (vb.  zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

O bij hygiëne  (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

O andere beperkingen of zorgen :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 



Medische informatie 

Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook 

het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, 

zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het 

onderstaande kader op deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel 

toedienen van dergelijke hulp. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis 

via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : * 

O ja  
O nee 
 

*  gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in 

de kinderopvang 

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen : 

O nee 

O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen! 

 

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) : 

O nee 

O ja : 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen : 

O nee 

O ja : 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :  

O ja - in welk jaar? : 

………………………..……………………………………………………………………………… 
O nee 

 

 

bloedgroep: ………………………..……………………………………………………………………………… 

 

onze huisarts : 

naam : ………………………………………………. telefoon : ………………………………………………………… 

 



Aanvullende opmerkingen  

onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het 

groepsblad, op een website van scouting, … : 

O ja  O nee 

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat 

toestaan binnen de visie van scouting : 

O nee  O ja  

O  op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) : 

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind 

: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van 

deze steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de 

jaarlijkse herziening. 

vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct 

zijn 

voornaam en naam : 

..….…………………………………….……………………………………………………………… 

ouder / voogd  (schrappen wat niet past)      

van  (voornaam + naam van het kind) :  

………………………………………………………………………………. 

datum : …………………………………..        handtekening : ………………………………………………. 

 

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche 

het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken 

datum en handtekening van ouder/voogd:……………………………………………………………. 

datum en handtekening van ouder/voogd: …………………………………………………………… 

bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt 

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle 

leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut  wenselijk dat ouders en leiding contact 

met elkaar opnemen. 

Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen 

 

     

 


