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Algemene uitleg 
 
Beste ouder(s) en leden, 
 
Via dit document hopen we u wat meer duidelijkheid te geven over inschrijvingen, 
verzekeringen en de werking binnen Scouts Noordland Bredene.  
 
We bekijken per item de stappen die u als lid of ouder moet doorlopen om dit op een 
correcte manier in te vullen. Zo zijn we zeker dat uw kind correct verzekerd is bij onze 
scouts!  
 
Hopelijk geeft dit u een duidelijker beeld over hoe u op een gemakkelijke manier alle 
stappen kan doorlopen. 
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Inschrijven bij Noordland 
Praktisch 
Dit kan je doen door 50 euro (€35 vanaf het derde kind) te storten op de volgende rekening: 
BE40 9792 4308 7863 met de vermelding "NAAM KIND + TAK (kapoenen, welpen, jonggivers 
of givers)".  
Hiermee is uw kind een volledig scoutsjaar verzekerd en krijgt elk kind bij de kapoenen en 
welpen een vieruutje aangeboden (koek+drank). Dit hoeft dus zeker niet zelf meegenomen 
te worden.  
Geen extra kosten zullen doorheen het jaar aangerekend worden voor uitstappen 
(zwembad, speeldorpen…) 
 

Hoe? 
Wanneer u uw zoon of dochter wilt inschrijven bij Noordland, dan gebeurt dit best door ons 
te contacteren. Dit kan op de volgende manieren gebeuren. 
 

Facebook 
Op onze facebookpagina kan u gerust een berichtje sturen met daarin uw vragen. Deze 
worden dan zo snel mogelijk beantwoord door iemand van de groepsleiding.  
U kunt ons vinden op Facebook onder Scouts Noordland Bredene 
https://www.facebook.com/noordland.bredene 
 

E-mail 
Via e-mail kunt u ook contact opnemen met de hoofdleiding van Noordland. 
scoutsnoordland@gmail.com 
 

Website 
Contact opnemen via de website, is natuurlijk ook een optie. Onder de subpagina 'lid 
worden'  vind u een invulformulier die rechtstreeks bij ons terecht komt, zo beschikken wij 
over de nodige informatie om een nieuw lid in te schrijven.  
Er wordt dan via e-mail verder contact opgenomen. 
https://www.noordlandbredene.be 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/noordland.bredene
https://www.noordlandbredene.be/lidworden/
https://www.noordlandbredene.be/lidworden/
https://www.noordlandbredene.be/
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Gegevens  
Bij het inschrijven van een nieuw lid zijn er een aantal basisgegevens nodig om uw zoon of 
dochter in te schrijven bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze inschrijving is nodig, zodat uw 
kind bij elke scoutsactiviteit en op kamp/weekendje verzekerd zal zijn.  

o Naam + voornaam  
o Adres (beide woonplaasten indien ouders gescheiden) 
o Geboortedatum 
o E-mailadres (e-mailadres ouders) 
o GSM-nummer (kind of ouders) 
o GSM-nummer ouders (bij noodgeval) 
o Rekeningnummer  
o Contactpersoon in geval van nood (extra naast ouders) 

 
Bij veranderingen van adres, kan dit door de persoon zelf aangepast worden via de 
groepsadministratie (zie verder). Wij kunnen dit niet aanpassen. 

 

Verminderd lidgeld 
Verminderd lidgeld kan aangevraagd worden (contacteer hiervoor de groepsleiding). 
 
Scouting op Maat bestaat voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben. Gezinnen 
in schuldbemiddeling of verbonden aan het OCMW, personen met recht op verhoogde 
tegemoetkoming, alleenstaande ouders, alleenwonende leden, leden verbonden aan een 
instelling… 
 
Aarzel niet om ons hierover te contacteren. Met Scouting op Maat betaalt u 10 euro voor 
een heel jaar. Na 1 maart wordt dit 5 euro. 
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De groepsadministratie 
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/ 

 

Wat? 
De groepsadministratie heeft als functie alle gegevens van leden en leiding op één plaats bij 
te houden. Hier hebben wij als scouts zelf toegang tot, net als Scouts en Gidsen Vlaanderen.  
Ook u als ouder of als lid heeft hier toegang tot. Er zijn namelijk zaken die enkel u kan 
invullen of veranderen.  
 
De functie van de groepsadministratie is vooral om de gegevens van de medische fiche bij te 
kunnen houden (allergiën, vaccinaties, bloedgroep,…) net als de contactgegevens.  
 
*TIP: Mocht u de exacte vaccinatiegegevens van uw zoon/dochter niet meer weten, dan kan 
u deze altijd terugvinden op mijngezondheid.be 
 

Hoe? 
Wanneer u een inschrijving bij Noordland aanvraagt, wordt er voor u een nieuw profiel 
aangemaakt op de groepsadministratie. Dit aan de hand van de gegevens die eerder werden 
opgesomd.  
 
Vervolgens wordt er een persoonlijk lidnummer aangemaakt, waarmee u toegang heeft tot 
het platform. In volgend stappenplan wordt er duidelijk gemaakt hoe u zich op een 
eenvoudige manier kunt aanmelden. 
 

1. Ga naar de site van de groepsadministratie → website 
 

2. Daar komt u op een pagina met volgend venster:  
- U vult de gegevens van het lid in (Naam + 

Voornaam)  
- Ook het vooraf gekregen lidnummer dient u  

daar in te vullen (terug te vinden op de lidkaart) 
 

3. U dient een wachtwoord aan te maken om volgende 
malen te kunnen inloggen op deze pagina.  

 
De gebruikersnaam is telkens het lidnummer van  
het ingeschreven lid. (indien deze vergeten is,  
kan u cotact opnemen met de groepsleiding) 
 

4. U komt terrecht op de pagina van uw ingeschreven lid.  
 
 
 
 
 

https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
https://login.scoutsengidsenvlaanderen.be/auth/realms/scouts/protocol/openid-connect/auth?client_id=groepsadmin-production-client&redirect_uri=https%3A%2F%2Fgroepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be%2Fgroepsadmin%2Fclient%2F&state=24aad719-be3b-4c19-ae94-24a7d77cd2d3&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=edd8430e-727d-4c1d-a9da-36ab3117c6c4
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5. Het is van uiterst belang dat de ‘individuele steekkaart ‘ van het lid zeker zo volledig 
mogelijk wordt ingevuld.  
Dit zodat de leiding over alle nodige medische gegevens beschikt in geval van nood. 
Indien er onduidelijkheden zijn over de medische fiche of de website van de 
groepsadministratie kunt u altijd contact opnemen met de (groeps)leiding.  

Betalingen  
Bij Noordland Bredene gebeuren betaling (bijna) altijd via overschrijving.  
Het gewenste bedrag wordt dan door de leiding meegedeeld via mail of via de website.  
 
Één bedrag staat wel vast, en dat is het inschrijvingsgeld.  
Elk jaar vragen wij u om €50 over te schrijven naar BE40 9792 4308 7863. Dit met de 
vermeldig NAAM+TAK (kapoenen/ welpen/ jonggives/ givers) 
 
Kapoenen: 6-7jaar 
Welpen 8-10jaar 
Jonggivers: 11-13jaar 
Givers 14-17jaar 
 
Het bedrag en de verblijfplaats voor het zomerkamp worden doorheen het scoutsjaar 
meegedeeld via de facebookpagina en de website.  
De bedragen verschillen van tak tot tak, dit doordat de verblijfsduur verschillend is.  
Ook voor buitenlandse kampen wordt alles via de leiding en mail gecommuniceerd. 
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Contactmogelijkheden:  
Natuurljk zijn wij als scouts altijd te bereiken. Dit op volgende manieren:  
 

Facebook (https://www.facebook.com/noordland.bredene) 
Via facebook gebeurt het merendeel van onze communicatie.  
→ Informatie over zomerkamp 
→ Informatie over weekendjes 
→ Evenementen 
→ Belangrijke mededelingen. 
 

Website (https://www.noordlandbredene.be) 
Op de site wordt elke maand de flash geplaatst. Daarin komt u te weten waar en wanneer er 
activiteiten georganiseerd worden.  
Ook belangrijke mededelingen worden hier net zoals op de facebook-pagina op gepost.  
 
Er zijn twee vaste afspreekpunten voor de activiteiten:  

1. De Snekke (hoofdlokaal) 
Adres: Spuikomlaan 21a, 8450 Bredene  

(naast Zwembad Ter Polder) 
 

2. De Crypte 
Adres: Hendrik Consciencelaan 5, 8450 Bredene  
(kerk Bredene duinen) 
 

Andere afspreekpunten worden duidelijk via de flash meegedeeld. 
 

Leiding  
Natuurlijk kan u ook altijd uw vragen stellen aan de aanwezige leiding op een activiteit.  
 

https://www.facebook.com/noordland.bredene
https://www.noordlandbredene.be/
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