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GIVER-WEEKEND II: 13 - 15 april te Oostende (Oesterput)
Liefste givers,
Beste ouders,
Ons tweede scouts-weekend staat weer voor de deur. Als beloning voor ons noeste arbeid op de
pannenkoekenslag en truffelverkoop gaan we naar een toplocatie aan de Belgische kust, namelijk de
Oesterput in Oostende – slechts 15 minuten wandelen van het strand.
Waar? Schietbaanstraat 86, 8400 Oostende
Wanneer? Vrijdag 13 april – zondag 15 april
Hoe? We gaan met de trein! Vrijdagnamiddag spreken we af om 15u aan de achterkant van het
station van Leuven (bij de brug en het Benedenplein). Zondagnamiddag zijn we terug om 17.30u,
opnieuw aan het station van Leuven.
Wat mee te nemen?
-

Bedden zijn aanwezig: géén veldbed/matras meenemen dus.

-

Goede schoenen en perfect uniform bij vertrek, ons verblijf is op een dik halfuur stappen van
het station.

-

Slaapgerief: slaapzak, kussensloop, pyjama, zaklamp, teddybeertje, …

-

Kledij: uniform, speelkledij, ondergoed, kousen, jas, het zal nog steeds wat fris zijn aan zee
dus neem gepaste kledij mee!

-

Schoeisel: stevig, sportief en pantoffels

-

Persoonlijke hygiëne: tandenborstel, tandpasta, washandje, zeep, handdoek, deodorant, …

-

Kids-ID, Identiteitskaart

-

Medicatie indien nog

-

Strandhanddoek (zwembroek voor de echte ijsberen onder ons)

-

Casual chique kledij voor het fancy dinner waar iedereen zaterdagavond voor is uitgenodigd.

Ik wil super graag mee op weekend, wat nu?!
- Medische fiche invullen op onze website (www.leeuwkenslinden.be) of schriftelijk afgeven op
zaterdag 7 april of vrijdag 13 april! (zie onderstaand)
- € 25 overschrijven op het rekeningnummer BE51 9731 2926 5062 ten laatste gestort op 12 april.
Bij het storten van het weekendbedrag op bovenstaand rekeningnummer gaan wij, de leiding, ervan
uit dat u, de ouder/voogd, uw zoon/dochter de toestemming geeft om mee te gaan op
giverweekend.

Heb je nog vragen of opmerkingen over het weekend? Takleider Oerang-oetan is bereikbaar op
andreas.vank@hotmail.com of 0470522314! U kan ons ook steeds bereiken op 0497902457.
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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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:

Givers

Adres:

GSM moeder:

GSM vader:

Vaste
telefoon:

e-mailadres:

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

Naam:

Adres:

Wie contacteren we bij een noodgeval, indien ouders niet bereikbaar zijn?
Telefoon:
Naam:

Adres:

Mag je kind deelnemen aan normale scouts- en gidsenactiviteiten?

Sport: JA /NEEN

Trektocht:

JA /NEEN

Spel:

Zwemmen:

JA /NEEN

JA /NEEN
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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, …)

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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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?
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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.
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