
GROEPSNAAM

STRAAT & NR

GROEPSNUMMER

POSTCODE

GEMEENTE

DISTRICT

GOUW 

St. Hubertus

O2202G

9820 
MerelbekeBergstraat 16 C

Land van Egmont
Land van Rhode

• Welke reden heeft de groep om welke actie eerst aan te pakken? 

• Ziet de groep het financieel realistisch?

• Heeft de groep een breed netwerk? Wie kan er aangesproken worden om te 

helpen bij het actieplan? 

• Zijn er afspraken gemaakt rond het onderhoud van de lokalen?

• Hoe gaan jullie de werken aanpakken? 

• Welke moeilijkheden voorzien jullie bij de plannen? Financiën, vergunningen? 

• Hoe zien jullie het lokaal over 10 jaar ?

• Hoe zien jullie het ledenaantal groeien/stijgen binnen de 10 jaar?

• Kennen jullie het subsidiereglement van de gemeente? 

Ik,  Lies Van der Wouden, lokaalverantwoordelijke van deze groep, neem het engagement op om aan de hand van dit actieplan de lokalen van deze groep te verbe-

teren totdat ze een goed en veilig scoutslokaal zijn.
 

Ik, Eveline Reusens, groepsleiding van deze groep, neem het engagement op om aan de hand van dit actieplan de lokalen van deze groep te verbeteren totdat ze een 

goed en veilig scoutslokaal zijn.
 

Ik, Pieter Nuytinck, DC van land van Rhode heb met de groepsleiding een gesprek gehad over de plannen om het lokaal te verbeteren aan de hand van mini-

mum drie vragen uit de bovenstaande lijst. Ik heb vertrouwen in het actieplan van deze groep en wil dit mee opvolgen.

Handtekening LOK Handtekening GRL   Handtekening DC 

ACTIES 
VOLTOOID 

03/05/2015

ACTIE 6 
Leg een zaklamp bij de 

elektriciteitskast.  
Deadline: 06/06/2014

ACTIE 4 
Laat de verwarmingsinstallatie 

keuren.  
Deadline: 02/03/2014

ACTIE 2 
Installeer voldoende 

brandblussers in het lokaal. 
Deadline: 03/09/2013

ACTIE 5 
Installeer een stevige 
leuning aan de trap.  

Deadline: 04/04/2014

ACTIE 3 
Hang een rookmelder in elk 
lokaal waar geslapen wordt.  

Deadline: 03/12/2013

ACTIE 1 
Zet de gasflessen op een verluchtbare, 

overdekte en  
afgesloten plaats buiten het lokaal. 

Deadline: 05/08/2013

Nadat je het actieplan digitaal hebt, ga je aan de slag 

met het actieplan. Aan de hand van dit document kan je 

overleggen met de DC hoe je het verder wil aanpakken en 

wie wat zal doen.

LOKALENENGAGEMENT
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• Welke reden heeft de groep om welke actie eerst aan te pakken? 

• Ziet de groep het financieel realistisch?

• Heeft de groep een breed netwerk? Wie kan er aangesproken worden om te 

helpen bij het actieplan? 

• Zijn er afspraken gemaakt rond het onderhoud van de lokalen?

• Hoe gaan jullie de werken aanpakken? 

• Welke moeilijkheden voorzien jullie bij de plannen? Financiën, vergunningen? 

• Hoe zien jullie het lokaal over 10 jaar ?

• Hoe zien jullie het ledenaantal groeien/stijgen binnen de 10 jaar?

• Kennen jullie het subsidiereglement van de gemeente? 

Ik, ________________________________, lokaalverantwoordelijke van deze groep, neem het engagement op om aan de hand van dit actieplan de lokalen van deze groep te 

verbeteren totdat ze een goed en veilig scoutslokaal zijn.
 

Ik, ________________________________, groepsleiding van deze groep, neem het engagement op om aan de hand van dit actieplan de lokalen van deze groep te verbete-

ren totdat ze een goed en veilig scoutslokaal zijn.
 

Ik, ________________________________, DC van ________________________________ heb met de groepsleiding een gesprek gehad over de plannen om het lokaal te 

verbeteren aan de hand van minimum drie vragen uit de bovenstaande lijst. Ik heb vertrouwen in het actieplan van deze groep en wil dit mee opvolgen.

Handtekening LOK Handtekening GRL   Handtekening DC 

ACTIES 
VOLTOOID 

ACTIE 6 ACTIE 4 ACTIE 2 

ACTIE 5 ACTIE 3 ACTIE 1 

Nadat je het actieplan digitaal hebt, ga je aan de slag 

met het actieplan. Aan de hand van dit document kan je 

overleggen met de DC hoe je het verder wil aanpakken en 

wie wat zal doen.

LOKALENENGAGEMENT
EXEMPLAAR VOOR DE GROEPSLEIDING



GROEPSNAAM

STRAAT & NR

GROEPSNUMMER

POSTCODE

GEMEENTE

DISTRICT

GOUW 

• Welke reden heeft de groep om welke actie eerst aan te pakken? 

• Ziet de groep het financieel realistisch?

• Heeft de groep een breed netwerk? Wie kan er aangesproken worden om te 

helpen bij het actieplan? 

• Zijn er afspraken gemaakt rond het onderhoud van de lokalen?

• Hoe gaan jullie de werken aanpakken? 

• Welke moeilijkheden voorzien jullie bij de plannen? Financiën, vergunningen? 

• Hoe zien jullie het lokaal over 10 jaar ?

• Hoe zien jullie het ledenaantal groeien/stijgen binnen de 10 jaar?

• Kennen jullie het subsidiereglement van de gemeente? 

Ik, ________________________________, lokaalverantwoordelijke van deze groep, neem het engagement op om aan de hand van dit actieplan de lokalen van deze groep te 

verbeteren totdat ze een goed en veilig scoutslokaal zijn.
 

Ik, ________________________________, groepsleiding van deze groep, neem het engagement op om aan de hand van dit actieplan de lokalen van deze groep te verbete-

ren totdat ze een goed en veilig scoutslokaal zijn.
 

Ik, ________________________________, DC van ________________________________ heb met de groepsleiding een gesprek gehad over de plannen om het lokaal te 

verbeteren aan de hand van minimum drie vragen uit de bovenstaande lijst. Ik heb vertrouwen in het actieplan van deze groep en wil dit mee opvolgen.

Handtekening LOK Handtekening GRL   Handtekening DC 

ACTIES 
VOLTOOID 

ACTIE 6 ACTIE 4 ACTIE 2 

ACTIE 5 ACTIE 3 ACTIE 1 

Nadat je het actieplan digitaal hebt, ga je aan de slag 

met het actieplan. Aan de hand van dit document kan je 

overleggen met de DC hoe je het verder wil aanpakken en 

wie wat zal doen.

LOKALENENGAGEMENT
EXEMPLAAR VOOR HET DISTRICT



GROEPSNAAM

STRAAT & NR

GROEPSNUMMER

POSTCODE

GEMEENTE

DISTRICT

GOUW 

• Welke reden heeft de groep om welke actie eerst aan te pakken? 

• Ziet de groep het financieel realistisch?

• Heeft de groep een breed netwerk? Wie kan er aangesproken worden om te 

helpen bij het actieplan? 

• Zijn er afspraken gemaakt rond het onderhoud van de lokalen?

• Hoe gaan jullie de werken aanpakken? 

• Welke moeilijkheden voorzien jullie bij de plannen? Financiën, vergunningen? 

• Hoe zien jullie het lokaal over 10 jaar ?

• Hoe zien jullie het ledenaantal groeien/stijgen binnen de 10 jaar?

• Kennen jullie het subsidiereglement van de gemeente? 

Ik, ________________________________, lokaalverantwoordelijke van deze groep, neem het engagement op om aan de hand van dit actieplan de lokalen van deze groep te 

verbeteren totdat ze een goed en veilig scoutslokaal zijn.
 

Ik, ________________________________, groepsleiding van deze groep, neem het engagement op om aan de hand van dit actieplan de lokalen van deze groep te verbete-

ren totdat ze een goed en veilig scoutslokaal zijn.
 

Ik, ________________________________, DC van ________________________________ heb met de groepsleiding een gesprek gehad over de plannen om het lokaal te 

verbeteren aan de hand van minimum drie vragen uit de bovenstaande lijst. Ik heb vertrouwen in het actieplan van deze groep en wil dit mee opvolgen.

Handtekening LOK Handtekening GRL   Handtekening DC 

ACTIES 
VOLTOOID 

ACTIE 6 ACTIE 4 ACTIE 2 

ACTIE 5 ACTIE 3 ACTIE 1 

Nadat je het actieplan digitaal hebt, ga je aan de slag 

met het actieplan. Aan de hand van dit document kan je 

overleggen met de DC hoe je het verder wil aanpakken en 

wie wat zal doen.

LOKALENENGAGEMENT
EXEMPLAAR VOOR DE GOUW
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