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 SCOUTING 
 OP MAAT 

De kosten van scouting wegen niet voor 
elke ouder even zwaar door. Daarom komt 
Scouts en Gidsen Vlaanderen tegemoet 
aan mogelijke financiële drempels. Dit 
heet Scouting op maat. Ontdek meer aan 
de binnenkant.



Wat zijn de andere tegemoetkomingen van 
“Scouting op maat?”

Wat moet jij doen? 
 Zorg ervoor dat de leden effectief ingeschreven zijn.  
(Check dit bij de VGA) Daarom hoeven ze nog niet betaald te hebben. 
 Duidt het vakje verminderd lidgeld aan.

Ouders willen misschien in september snel een uniform aanschaffen, maar 
als de leden niet zijn toegevoegd door de VGA in de groepsadmin kunnen onze 
medewerkers hen niet opzoeken. Het is dan ook belangrijk om deze gegevens 
snel in de groepsadministratie in orde te brengen.

 VERMINDERD 

 LIDGELD 

 FONDS OP MAAT 

 VERBLIJF 

 OP MAAT 

 UNIFORM OP MAAT 

Scouting op maat  
bestaat uit

 OPGELET IN 
 SEPTEMBER! 



Leden die recht hebben op verminderd lidgeld, krijgen vanaf 
september op vertoon van hun lidkaart een automatische korting 
toegekend. 

 

 
Is de lidkaart nog niet toegekomen? Geen probleem, onze kassa-
medewerkers kunnen a.d.h.v. de naam het lidnummer opzoeken, 
waarna de korting automatisch wordt verrekend. Op deze manier is 
de anonimiteit steeds gegarandeerd.

 UNIFORM 
 OP MAAT   

broek of rok 
(-50%)

trui 
(-50%)

hemd  
(-60%)



Wie het financieel moeilijk heeft, betaalt aan Scouts en Gidsen 
Vlaanderen 10 euro lidgeld. (na 1 maart: 5 euro) 

Wat moet jij doen? 
  Zorg dat ouders weten dat het bestaat. 
• Zet het in je infoboekje.
• Zet het op je website.
• Zorg dat leiding ouders informeert 

   bij huisbezoeken.
• Wees aanspreekbaar voor aanvragen.

  Verzamel alle aanvragen.

  Neem een beslissing over de aanvragen.

  Laat je VGA de vakjes “verminderd lidgeld”  
aanduiden van de leden in kwestie.

Het budget dat Scouts en Gidsen Vlaanderen hiervoor voorziet kan 
enkel gebruikt worden voor ouders die het echt nodig hebben.

 VERMINDERD 
 LIDGELD 

Situaties waarin verminderd 

lidgeld vaak wordt 

toegepast zijn gezinnen 

in schuldbemiddeling of 

verbonden aan een OCMW, 

alleenstaande ouders, leden 

die alleen wonen en leden 

verbonden aan instellingen 

met beperkt vrijetijdsbudget.

 TIP! 



 FONDS 
 OP MAAT 

Dit is een fonds voor kampen, 
weekends en andere activiteiten. 
Scouts en Gidsen Vlaanderen komt 
tussen voor maximum 1/3 van de totale 
prijs. 1/3 wordt betaald door de groep 
en 1/3 door de ouders of het lid zelf.

Wat moet jij doen? 
 Spoor ouders met verminderd 
lidgeld aan om hier gebruik van 
te maken
 Zet geld opzij om als groep jullie 
1/3de te voldoen
 Vul het formulier in

Wist je dat je ook korting kan 
krijgen op het verblijfsgeld bij 
Hopper Jeugdverblijven?  
Vraag ernaar bij de resident van 
het verblijf! Zij verrekenen  
de korting in je eindfactuur. 

Wat moet jij doen? 
 Laat weten bij je reservatie 
hoeveel leden gebruik 
maken van Fonds op Maat.

 VERBLIJF 
 OP MAAT 

Het formulier is te vinden via  
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/
scouting-op-maat of aan te vragen via  
diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be.  
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Hoe het gesprek aangaan?
Niet alle ouders en leden durven te vragen naar mogelijke tegemoetkomingen. 
Daarom is het belangrijk dat de (groeps)leiding zelf de eerste stap zet. 

 Breng deze info tot bij alle ouders en benoem ook dat je dit bij elke 
ouder doet. Zo creër je een veilige context voor elke ouder om dit thema 
bespreekbaar te maken.
 Zo kan elke ouder ook helpen de informatie te verspreiden.
 Probeer signalen te zien.
 Behandel situaties vertrouwelijk en discreet.
 Maak duidelijke afspraken over wie wat moet weten.

Meer weten? www.scoutsengidsenvlaanderen.be/scouting-op-maat

Daar vind je ook een handige digitale versie van een flyer voor ouders. 

Deze kan je op je eigen communicatiekanalen zetten of afdrukken en uitdelen.

Nood aan specifieke ondersteuning? Contacteer ons via mail:  

diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be.

 MEER TIPS & TRICKS 


