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JGV-WEEKEND II: 21, 22 & 23 APRIL 2017 TE RETIE
Beste JGV’s en ouders,
Zoals beloofd gaan we een tweede keer op weekend dit scoutsjaar! Deze keer trekken we naar de
Schildpadhoeve in het domein Beverdonk, gelegen te Retie. We slapen daar in een goed uitgerust en
comfortabel vakantiehuis. Deze upgrade van logement hebben jullie dubbel en dik verdiend vanwege
het hard werk op Allerheiligen en binnenkort op de Truffelverkoop! Er zijn bedden en eetgerei
aanwezig, je hoeft dus geen veldbed of bestek mee te nemen.
Vervoer: CARPOOLEN! (Invullen en afgeven bij inschrijving)
De Schildpadhoeve (Beverdonk 1, Retie) ligt op 1u15 rijden van Linden en is te moeilijk bereikbaar
met het openbaar vervoer. Daarom zoeken we enkele ouders die het zien zitten om te rijden, wij
zullen voor een carpoolschema zorgen. Gelieve op het inschrijvingsstrookje in te vullen of je vrijdag
en/of zondag kan rijden en hoeveel plaatsen er zijn in je auto. Wij zullen dan bekijken hoeveel auto’s
we nodig hebben en laten dan tijdig weten wie er vrijdag rijdt en wie er zondag rijdt. Zo worden de
ouders zo min mogelijk belast en geraken we allemaal vlot naar Retie en terug naar huis.
We vertrekken vrijdag 21 april 2017 om 17u30 stipt aan het scoutslokaal (Kerkdreef 7, Linden)
We vertrekken zondag 23 april 2017 om 16 uur aan onze weekendlocatie (Beverdonk 1, Retie)
We zijn zondag terug aan het scoutslokaal rond 17u30.
Neem zeker mee:
- Slaapgerief: slaapzak, matrashoes, kussensloop, pyjama, zaklamp, teddybeer
- Kledij: uniform, speelkledij aangepast aan het weer, ondergoed en kousen, jas
- Schoeisel: stevig, sportief en pantoffels
- Persoonlijke hygiëne: tandenborstel, tandpasta, washandje, zeep, handdoek, deodorant, …
- Kids-ID, SIS-kaart of identiteitskaart
- Medicatie indien nodig (invullen op medische fiche)
Inschrijven voor JGV-WE II kan door je envelop met alle nodige info (zie volgende pagina’s) te
bezorgen aan Kauw en dit ten laatste 1 april 2017:
- Toestemming van de ouders/voogd
- Carpool-beschikbaarheid
- Medische fiche
- € 25,- gepast
Collie, Sevo, Steppelemming, Snoek, Lucas, Maarten en Kauw hebben er al heel veel zin in en hopen
dat jullie allemaal mee komen!
Heb je nog vragen of opmerkingen over het weekend? Takleider Kauw is bereikbaar op
joris_carleer@hotmail.com of 0494 90 48 57!

Problemen met de kosten die gepaard gaan met deze uitstappen/activiteiten/…? Scouts is voor iedereen! Je kan dit discreet
bespreken met de takleider of de eenheidsleiding. FOS Open Scouting beschikt over een fonds, FOSSOM, dat in deze
gevallen kan tussenkomen.
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Ik, ……………………………………………………………, ouder/voogd van ……………………………………………………………,
geef mijn zoon/dochter de toestemming deel te nemen aan JGV-WE II van 21 tot 23 april 2017 en te
overnachten in de Schildpadhoeve, domein Beverdonk te Retie. Ik geef dit strookje samen met een
correcte medische fiche, carpoolinfo en € 25 af in een gesloten envelop aan Joris ‘Kauw’ Carleer.
Handtekening:

CARPOOLEN:
Naam:

………………………………………………………………………………

Ouder van:

………………………………………………………………………………

GSM chauffeur

………………………………………………………………………………

Aankruisen wanneer je KAN rijden:
o

Zaterdag 21/4 om 17u30 van Kerkdreef 7, Linden naar Beverdonk 1, 2470 Retie

o

Zondag 23/4 om 16 uur van Beverdonk 1, 2470 Retie naar Kerkdreef 7 Linden

o

Ik kan geen van beide dagen rijden.

Aantal kinderen die je in totaal kan vervoeren met bagage: …………………
Opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De leiding zal tijdig een carpoolschema maken. Je krijgt van ons dan een SMS waarin zal staan of je
vrijdag, zondag of helemaal niet hoeft te rijden.
Alvast bedankt!

Problemen met de kosten die gepaard gaan met deze uitstappen/activiteiten/…? Scouts is voor iedereen! Je kan dit discreet
bespreken met de takleider of de eenheidsleiding. FOS Open Scouting beschikt over een fonds, FOSSOM, dat in deze
gevallen kan tussenkomen.
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JGV-WE II 21-23 APRIL 2017

MEDISCHE FICHE VAN
…………………….………………………..
Hallo,
Graag vragen we de ouders om deze medische fiche zorgvuldig in te vullen. Indien je bepaalde gegevens mondeling wil
toevertrouwen, of als er iets in de medische toestand van je kind verandert, neem dan contact op met de takleiding. De
ingevulde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen gebruikt door de leiding en eventuele
medische dienstverleners.
Kleef onderaan ook een strookje van het ziekenfonds met een hoekje vast en vergeet je SIS-kaart niet mee te
nemen/geven voor het kamp/weekend!

1. Persoonsgegevens
Naam &
voornaam:
Tak:

Jong-Givers

Adres:

GSM moeder:
GSM vader:
Vaste telefoon:
e-mailadres:

2. Medische gegevens
Gegevens van de huisarts van je kind:
Naam:

Telefoon:

Adres:
Wie contacteren we bij een noodgeval, indien ouders niet bereikbaar zijn?
Naam:
Telefoon:
Adres:
Mag je kind deelnemen aan normale scouts- en gidsenactiviteiten?

Sport: JA /NEEN

Trektocht:

JA /NEEN

Spel:

Zwemmen:

JA /NEEN

JA /NEEN

Problemen met de kosten die gepaard gaan met deze uitstappen/activiteiten/…? Scouts is voor iedereen! Je kan dit discreet
bespreken met de takleider of de eenheidsleiding. FOS Open Scouting beschikt over een fonds, FOSSOM, dat in deze
gevallen kan tussenkomen.
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Zijn er aandachtspunten waarmee we rekening moeten houden? (bvb. vlug moe, slaapwandelen, …)

Zijn er ziektes te melden? (bvb. astma, suikerziekte, epilepsie, hartziekten, …)

Is je kind de laatste drie maand in contact gekomen met een besmettelijke ziekte?

Moet hij/zij geneesmiddelen innemen? Zoja, vul dan onderstaand schema aan en bezorg de
noodzakelijke medicatie aan de takleiding.
Naam
geneesmiddel

Hoeveel maal
per dag?

Wanneer?

Heeft je kind allergieën? (bvb. geneesmiddelen, bepaalde stoffen of levensmiddelen, insectenbeten, …)

Moet hij/zij een bepaald dieet volgen? (bvb. lactosevrij, glutenvrij, …)

Werd je kind gevaccineerd tegen tetanus (klem)?
JA

NEEN

Wat is zijn/haar bloedgroep?

In welk
jaar?

Problemen met de kosten die gepaard gaan met deze uitstappen/activiteiten/…? Scouts is voor iedereen! Je kan dit discreet
bespreken met de takleider of de eenheidsleiding. FOS Open Scouting beschikt over een fonds, FOSSOM, dat in deze
gevallen kan tussenkomen.
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Geef je de toestemming aan de leiding om - in dringende gevallen - pijnstillende of koortswerende
medicatie die vrij verkrijgbaar is in de apotheek (bvb. Paracetamol) toe te dienen aan je kind?
JA / NEEN
Andere inlichtingen of opmerkingen?

Datum en handtekening:

Volgens de wet op de privacy mogen wij deze gegevens na het
weekend/kamp niet bijhouden. Bovendien verandert deze informatie
heel gauw. Daarom vragen wij voor elk weekend of kamp een nieuwe
medische fiche. Bedankt voor je begrip.

Problemen met de kosten die gepaard gaan met deze uitstappen/activiteiten/…? Scouts is voor iedereen! Je kan dit discreet
bespreken met de takleider of de eenheidsleiding. FOS Open Scouting beschikt over een fonds, FOSSOM, dat in deze
gevallen kan tussenkomen.

