INFORMATIE- & AFSPRAKENBOEKJE
2018 – 2019

Wat u allemaal moet weten?!
• ten laatste inschrijven voor zondag 14 oktober
• lidgeld?
• uniform
• ….
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Wees gegroet Parsivaliaan,
Dit boekje is er zowel voor de nieuwelingen als voor de oude rotten onder jullie. Voor zij
die voor de eerste maal kennismaken met scoutsgroep Parsival, staat dit boekje
boordevol nuttige informatie om je op weg te helpen. Maar ook voor de anderen kunnen
hier interessante dingen te voorschijn komen die jullie voorheen niet wisten.
Vaak zitten jullie, leden en ouders, met een heleboel onbeantwoorde vragen over onze
scoutsgroep. Hier vinden jullie beslist het antwoord.
Voor meer uitgebreide informatie kan u steeds terecht op de website van Parsival
www.parsival.be
en
de
website
van
Scouts&GidsenVlaanderen:
www.scoutsengidsenvlaanderen.be .
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1.

PARSIVAL
WIE ZIJN ZE, WAT DOEN ZE, WAT DRIJFT HEN NAAR DE SCOUTS?

Scouting snijdt haar werking op maat van de jongeren zelf: daarom wordt er
gewerkt per leeftijdsgroep (= TAK). Zo kunnen we beter inspelen op wat
kinderen en jongeren kunnen en op wat ze boeiend vinden. Een tak is niet zoals
een klas op school die elk jaar opschuift. Wie als achtjarige bij de welpen komt,
blijft er twee jaar. Dat geeft tijd om te wennen, om te groeien, om beetje bij
beetje meer verantwoordelijkheid op te nemen. Je blijft bovendien nooit de
jongste of de oudste van de bende. Er zit beweging in.

Kapoen
Alle kindjes van zes tot acht jaar, dus van het 1e of 2e leerjaar!
Het leven van een kapoen is er één vol spel, creativiteit en expressie.
Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken we samen met hen de wereld. De
leiding gaat hierbij uit van het kind zelf, van wat hen boeit en aanspreekt. Dit
zijn mooie woordjes die vooral willen zeggen dat je bij de kapoenen kan spelen,
spelen, je rot amuseren en ook wel een beetje de leiding plagen!

Welp
Alle guitige (bijna-) tieners die in het derde en vierde leerjaar zitten, tussen 8 en
10 jaar. Typisch voor de welpen is dat ze zelf dingen leren doen. Ze krijgen de
ruimte en de kans om dingen uit te proberen en van elkaar te leren. De werking
wordt ingekleed met verhalen en fantasie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
het Jungleboek (vandaar de naam welpen). Zo komt het dat de vaste kleine
groepjes in de welpentak ‘nesten’ genoemd worden, en dat de leiding dezelfde
namen heeft als belangrijke personages in het jungleverhaal.

Wolf
Na 2 jaar welp te zijn, word je een stoere wolf! Wie tussen 10 en 12 jaar is, dus
in het 5e en 6e leerjaar zit, is een wolf. Wolf zijn betekent groeien,
samenwerken, nog meer dingen zelfstandig leren doen, al meerdere knopen en
sjorringen leren leggen. Spelenderwijs leren ze de werking van Parsival kennen
en raken ze vertrouwd met allerlei technieken. Maar ons amuseren staat nog
steeds op de eerste plaats!
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Jojo
Jojo is een afkorting die binnen Parsival gebruikt wordt voor 'Jonggidsen Jongverkenners'. Het zijn 13 tot 14-jarigen, dus van het eerste tot het tweede
middelbaar.
Wat er allemaal in hun drukke programma staat? In ieder geval nog genoeg om
hun rot te amuseren! Maar anderzijds krijgen ze geleidelijk een gezonde portie
verantwoordelijkheid toegeschoven ... Maar voor ze dan uiteindelijk op kamp
zelf hun tafel en vuur ineenflansen, hun eigen potje koken of de coördinaten op
2-daagse berekenen, is er onder het jaar voldoende voorbereiding.

Giver
Giver staat voor 'Gidsen - Verkenners'. Hierbij horen de 15 tot 17-jarigen, dus
weeral een level hoger dan bij de jojo's : meer verantwoordelijkheid, ruimte
voor grotere projecten, met de groep zelf een snuifje avontuur realiseren, of
uitgedaagd worden door elkaar,...
Dit vertaalt zich in onder andere opgeschoten verkenners, twee
buitenweekendjes, hun-mannetje-staande gidsen, een verkenning van het
kampterrein, enkele mega-rappellen, een 3-daagse op kamp, in-het-oogspringende constructies, enzoverder.
Op kamp gaan is voor hen ook al speciaal, namelijk met de fiets! Inderdaad, ze
vertrekken 2 dagen voor de rest om zomaar eventjes een 180 kilometer bergop
naar d'Ardennen af te haspelen.
Traditiegewijs gaat de givertak ook om de drie jaar op buitenlands kamp, zodat
iedereen zeker één keer van dit nooit-te-vergeten avontuur kan genieten.

VT
Binnen Parsival spreken we van Voortrekkers, of kortweg VT's. Andere groepen
en Scouts&Gidsen Vlaanderen houden het dan weer bij JIN(S), wat staat voor 'Jij
en Ik een Noodzaak'. VT's (17-18 jarigen) leven één (of twee jaar) intens samen
in hun vt-tak als een speciale overstap van lid naar leiding.
VT’s werken gekke activiteiten uit in hun eigen jonge stijl. Al doende leren ze
samenwerken en verantwoordelijkheid opnemen. Hieruit groeit engagement
voor de groep en voor de samenleving.

Leiding
Na de VT's stap je mee in de leidingsploeg om mee verantwoordelijkheid op te
nemen voor het begeleiden van jongeren. Leiders en leidsters zijn ook
belangrijk. Een scoutsgroep zou gewoonweg niet kunnen bestaan zonder hun
vrijwillige inzet.
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ALGEMENE STRUCTUUR PARSIVAL
Parsival wordt - gelukkig maar - gesteund door allerlei ‘nevenwerkingen’, en
omdat deze niet altijd door iedereen gekend zijn, hebben we het hele
parsivalgebeuren in volgend overzicht gegoten ...
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2.

HOE WORD IK LID?

Zowel de verzekering als een jaartje scoutswerking kost geld. Voor 37 euro
ben je een gans jaar lang verzekerd tegen al die dingen die we liever niet zien
gebeuren. Verder maken zij het mogelijk dat je leiding een paar aankopen
doet die de werking van je tak vergemakkelijken. Hoe je deze 37 euro aan
ons kan overhandigen, tegen wanneer en waar ze nu net voor gebruikt
worden, vind je hieronder.

2.1.

LIDGELD SCOUTS&GIDSENVLAANDEREN
Het Scouts en Gidsen Vlaanderen-lidgeld bedraagt op het moment 32.40 euro.
Dit dient voornamelijk om de persoon in kwestie te verzekeren tijdens alle
scoutsactiviteiten van dit werkjaar.
Per lid storten wij ergens in het begin van het scoutsjaar dit bedrag integraal
naar Scouts en Gidsen Vlaanderen.

2.2.

WERKINGSGELD PARSIVAL
Opdat onze verschillende takken best reeds een startkapitaal kunnen gebruiken,
vragen we echter per lid 4.6 euro extra. Dit werkingsgeld zorgt er voor dat elke
tak binnen Parsival zijn eigen kleine kas beheert die voor verschillende
doeleinden kan aangewend worden, bijv.
❖ aankoop van spel- of knutselgrief
❖ 4-uurtje
❖ bijleggen bij duurdere activiteiten zoals weekends, daguitstappen, ...

2.3.

HOE BETALEN?
We vragen om per lid de totaalsom van 37 EURO te storten op onze
scoutsrekening. Op die manier ben je in het bezit van een betalingsbewijs, en is
het bovendien voor onze financieel verantwoordelijke veel overzichtelijker alle
betalingen bij te houden !
Aangezien zondag 14 oktober 2018 de uiterste inschrijvingsdatum is, hadden
we dan ook graag dat elk lid zijn lidgeld vóór deze datum heeft gestort op onze
rekening. Wanneer dit niet gebeurt, zijn we streng en vragen we 5 euro per
maand extra per maand dat het niet betaald is. Dit begint te lopen vanaf
maandag 15 oktober 2018.
Gelieve wel onderaan het overschrijvingsformulier bij de mededeling duidelijk
de naam en geboortedatum van het lid te vermelden zodat het voor ons steeds
duidelijk is wie er heeft betaald. Als u een overschrijvingsformulier nodig heeft,
laat het ons dan weten, dan bezorgen wij u er eentje.
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De ouders van de nieuwe kapoenen moeten ervoor zorgen dat ze hun nieuwe
lid zowel hebben ingeschreven via de inschrijvingslink op onze website als het
inschrijvingsgeld hebben betaald.
Gelieve via het bijgevoegd overschrijvingsformulier per lid 37 EURO over te
schrijven op rekeningnummer BE53 9731 4861 5653 (Scouts en Gidsen Parsival),
met duidelijk de vermelding van de naam en de geboortedatum van het lid
(/leden) ! U kan ook via internetbankieren het inschrijvingsgeld betalen.
Te betalen vóór zondag 14 oktober 2018! Vanaf maandag 15 oktober 2018
wordt het lidgeld verhoogt met 5 euro per maand, wanneer er niet betaald
wordt! Wij doen dit om er voor te zorgen dat dit zo snel mogelijk in orde is.
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2.4. EN MIJN VRIENDJES?
Hmmm … gemakkelijke vraag, antwoord ligt moeilijker! Hoe meer zielen hoe
meer vreugd, maar onder bepaalde strikte voorwaarden. Wij merken de
laatste jaren, voornamelijk in de jongere takken, een stijgende trend in het
ledenaantal. Aangezien voor ons de kwaliteit primeert op de kwantiteit,
hebben wij een aantal afspraken voorzien die ons deze kwaliteit moet helpen
verzekeren.
1. De inschrijvingen lopen dit jaar tot zondag 14 oktober,
de zondag van Parsival Knalt. Dit houdt in dat op latere
datum geen inschrijvingen meer zullen aanvaard worden
en er dus in de loop van het jaar geen nieuwe leden
toegelaten worden.
2. We werken met ledenstops per geboortejaar. Voor het
huidige scoutsjaar zitten we spijtig genoeg al aan een
ledenstop. Dit houdt in dat er dit jaar géén vriendjes meer
bij kunnen komen, maar je kan volgend jaar altijd nog
eens proberen.
3. Kom zo veel mogelijk! Wij behouden onszelf het recht
voor om leden die te weinig op de vergaderingen
aanwezig waren (bijv. geen 50 %), hierop aan te spreken
en te weigeren mee op kamp te gaan.
4. Steeds je leiding op voorhand verwittigen indien je niet
naar de vergadering kan komen (respect naar leiding toe,
vergadering aanpassen naargelang aantal leden, ...).
5. Wanneer je beslist om uit de groep te gaan, is het evident
dat je zelf en zo vlug mogelijk de leiding op de hoogte
brengt! Dit om ons een duidelijkere kijk te geven op ons
ledenbestand. Alsook wanneer er gegevens, zoals adres
wijzigen, gelieve dit meteen door te geven aan de leiding,
zodat de briefwisseling nog steeds correct kan verlopen.
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3.

VERZEKERING

3.1.

WANNEER BEN JE VERZEKERD?

Tijdens alle toegelaten scouts- en gidsenactiviteiten die gebeuren in
aanwezigheid of in opdracht van de leiding.
Op weg van en naar het lokaal of de plaats van bijeenkomst.
Zowel bij een verblijf in België als in het buitenland.

3.2.

WAT IS VERZEKERD?

3.2.1. LICHAMELIJKE LETSELS
Alle lichamelijke letsels aan leden en leiding als gevolg van een ongeval, tijdens
en op weg naar een Scouts en Gidsen Vlaanderen-activiteit in binnen- of
buitenland.
Uitkering:
❖ De terugbetaling van alle VERZORGINGSKOSTEN (opgenomen in de
nomenclatuur van het RIZIV-tarief) van de dokter, de apotheker, het
ziekenhuis … na tussenkomst van de mutualiteit. Tot een maximum van
50.000 euro per slachtoffer.
❖ De terugbetaling van door een arts voorgeschreven verzorgingskosten
die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief tot
25.000 euro per slachtoffer.
❖ De VERVOERSKOSTEN van het slachtoffer voor zover dit vervoer
noodzakelijk is voor de verzorging, met doktersattest; en het vervoer
geschiedt met een vervoermiddel dat aangepast is aan de aard en de
ernst van de letsels.
❖ TANDPROTHESEKOSTEN: 250 euro per beschadigde tand met een
maximum van 1.250 euro per slachtoffer.
❖ BETEN EN/ OF STEKEN van dieren en insecten
❖ SCHADE AAN BRILLEN EN CONTACTLENZEN:
wordt vergoed tot
maximum 250 euro per slachtoffer, op voorwaarde dat ze gedragen
worden op het ogenblik van het ongeval.
❖ Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid krijgen werkende leden een
vergoeding van 15 euro per dag.
❖ Bij blijvende invaliditeit na een lichamelijk ongeval krijg je een
eenmalige uitkering van 37.500 euro.
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Speciale gevallen:
❖ SPELEOLOGIE, ROTS EN IN-DOOR BEKLIMMING zijn verzekerd in heel de
wereld onder toezicht van een erkend of ervaren monitor (bevestigd
door de groepsleider). De deelnemers moeten minstens 14 jaar zijn. De
activiteit moet schriftelijk bekend gemaakt worden aan het nationaal
secretariaat.
❖ JUDO EN KARATE: Indien deze sporten beoefend worden onder leiding
van een erkend of ervaren monitor (zie hierboven).
❖ Voor OPZOEKINGS – EN REDDINGSACTIES worden de gezamenlijke
kosten terugbetaald tot max. 2.500 euro na voorlegging van een
medisch attest.

3.2.2. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (SCHADE AAN DERDEN ) EN RECHTSBIJSTAND:
•
•
•
•

van Scouts en Gidsen Vlaanderen tegenover derden
van Scouts en Gidsen Vlaanderen en leiding tegenover derden
van Scouts en Gidsen Vlaanderen en leden tegenover derden
van leden tegenover leden

VB: SCHADE AAN DERDEN: door vuur, tijdens tocht, op weg van en naar het
lokaal, bij het gebruik van boten (tot een maximum lengte van 20 m), fietsen,
karren.

3.2.3. SCHADE AAN LOKALEN EN GROEPSMATERIAAL :
•
•
•
•
•
•
•

LOKALEN (zowel in eigendom als in huur) EN GROEPSMATERIAAL (ook
bij transporten en verplaatsing), voor onderstaande risico’s:
BRAND (dit omvat o.m. brand, bliksem, ontploffingen,
elektriciteitsschade, arbeidsconflicten en aanslagen, rook- en
roetschade,...)
STORM- EN HAGELSCHADE (eveneens voor de opgestelde tenten)
WATERSCHADE
GLASVERZEKERING
SCHADE T.G.V. DIEFSTAL NA INBRAAK (vanaf 2.500 € )
RECHTSBIJSTAND (tot maximaal 12.500 € per schadegeval)

Waarborg voor kosten gemaakt om schadevergoeding te bekomen voor schade
veroorzaakt door derden, niet-leden van Scouts en gidsen Vlaanderen.
Waarborg voor kosten gemaakt voor strafrechtelijke verdediging (advocaat),
enkel indien reeds een verzekeringsdossier werd geopend.
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3.3. WAT IS NIET VERZEKERD?
3.3.1.

LICHAMELIJKE LETSELS :
•
•
•
•
•
•

ziekte
allergische aandoeningen
loonverlies
lichamelijke letsels als gevolg van dronkenschap, verdovende middelen,
opzettelijk veroorzaakte schade, opzettelijke vechtpartijen
lichamelijke letsels als gevolg van sporten zoals deltavliegen,
zweefvliegen, parasailing, parachutisme, officiële wielerwedstrijden,
veldritten
repatriëringkosten zijn niet inbegrepen (deze zijn meestal gedekt door
de mutualiteit)

3.3.2. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID:
Scouts en Gidsen Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor schade aan:
• persoonlijke voorwerpen schade aan toevertrouwd materiaal (de
eigenaar stelt het materiaal ter beschikking van de groep, waardoor de
kans van beschadiging aanwezig is)
• verlies, vandalisme en diefstal
• schade aan gehuurd materiaal (= contractuele aansprakelijkheid)
• schade veroorzaakt door het gebruik van bromfietsen, moto’s en auto’s.
• Deze verantwoordelijkheid moet gedekt worden door de verplichte
voertuigenverzekering.
• schade voortspruitend uit het gebruik van springstoffen of uit nucleaire
energie
Indien ouders verklaringen tekenen die de ouders zouden ontlasten van hun
verantwoordelijkheid, zijn deze van geen waarde. Burgerlijke aansprakelijkheid
van de ouders kan niet overgedragen worden op de leiding.

3.3.3. SCHADE AAN LOKALEN EN GROEPSMATERIAAL :
•
•
•
•
•

schade veroorzaakt door leden aan hun eigen lokaal
stormschade aan de lokalen in opbouw
schade veroorzaakt door gemis aan onderhoud
vandalisme, verlies
schade door natuurrampen

De meest recente info over de verzekering van de scouts kan je steeds vinden
op: http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/secretariaat/verzekering.asp
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4.

HÉT UNIFORM
Tja, is het nu een horde welpen tijdens een stadsspel of een patrouille givers op
weekend, ja zelfs de leiding op Herfstontmoeting (al de leiding van Vlaanderen
loopt daar rond moet je weten), allemaal hebben we zulke opmerkingen of
vragen wel eens gehoord als we in perfect uniform ons ding staan te doen.
Altijd wel leuk, niet ?
Inderdaad, Parsival is zeer strikt in het dragen van een uniform. Door ons
uniform te dragen, laat je zien dat je bij onze groep hoort, dat je een
geëngageerd lid bent van onze scoutsgroep.
Wij menen dan ook dat een gezamenlijke stijl pas echt betekenis krijgt wanneer
ze sober en consequent gedragen wordt. Maak van je uniform dus geen
kleurboek waarop alle badges en tekens zomaar kriskras door elkaar staan. Elk
heeft zijn afgesproken plaats, en bovendien een eigen betekenis. Hierdoor kan
je door een enkele blik op iemands uniform weten bij welke tak hij hoort, wat
eventueel zijn totem is, welke functie hij bezit (patrouilleleider, hulpgids,
groepsleider, ...).
Daarom kijken we er dan ook streng op toe hoe je je uniform draagt.
Even enkele fundamentele redenen om een uniform te dragen op een rijtje:
❖ signaalfunctie: het “herkennen van ...”
❖ symboolfunctie: samenhorigheidsgevoel (leden en leiding)
❖ praktische functie: gemakkelijk en sober, kan tegen een stootje

4.1.

HET PARSIVAL BASISUNIFORM (NIET VOOR KAPOENEN):
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖

Botinnen / stevige stapschoenen
(liefst 2 paar) Grijze kousen
2 garters (±4 cm breed, per garter 2 “floshen” van ±8cm lang → dus 16
cm per garter) (breien of naaien! Geen stukjes stof !)
o kleur:
▪ welpen + wolven=geel
▪ jojo’s+givers=groen
▪ VT+leiding=rood
Groene scoutsbroek
Welpen: Groene welpentrui ↔ Vanaf WOLVEN : Beige scoutshemd
Vanaf Wolven blauwe parsivaltrui!
Na belofte: Rood-blauwe Parsival-das + dasring (GEEN rekkertjes of
geknoopt)
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4.2. KAPOENEN
Voor kapoenen is er nog geen echt uniform verplicht. Wel heb je de mogelijkheid
om een rode Parsivaltrui - speciaal voor de kapoenen – aan te schaffen. Deze is
ideaal is om mee te spelen, ravotten, ... en creëert tevens een groepsgevoel.
Verder helpt deze rode opvallende trui de leiding om hun kapoentjes in een
massa mensen gemakkelijk te herkennen.
Graag vragen we ook aan de kapoenen om in stevige schoenen naar de
vergadering te komen om na een stevige activiteit niet met blote voetjes thuis
te komen.
Lees alvast wat je bij ons kan bestellen en wat er het hele jaar door
voorhanden is. Heb je nadien nog meer gedetailleerde informatie nodig over
ons uniform, dan wijzen we je graag door naar iemand van de leiding of naar
onze uniformenstand tijdens het opendeurweekend.

4.3.

WELPEN
Sinds een paar jaar hebben de welpen een nieuwe welpentrui, deze behouden
we natuurlijk!

4.4.

WOLVEN
Vanaf de wolven dragen we een beige hemd en een blauwe Parsival-trui.
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4.5.

HOE EN WAT BESTELLEN?

Zodat we er zeker van zijn dat iedereen het goede uniform heeft en om jullie de
trip naar de winkel te besparen, bieden wij de mogelijkheid het parsivaluniform
aan te kopen of te bestellen na elke vergadering.
Probeer op zondag 23 oktober na de vergadering om 17u de aanwezige
pasmaten, vul daarna het bestelformulier in met de gewenste uniformstukken,
en wij brengen de stukken wel mee uit de winkel. Simpel toch !?
We vragen om de uniformstukken die je bestelt, ook meteen te betalen, dat
maakt een financieel overzicht gemakkelijker voor ons. In de plaats, krijg je dan
een betalingsbewijs.
Wat je zoal via ons kan bestellen :
❖ groene scoutsbroek (vanaf welpen)
❖ groene welpenpet (niet verplicht)
❖ beige scoutshemd (vanaf wolven)
❖ scoutsriem
❖ zwarte barret (vanaf wolven – niet verplicht)
❖ scoutshoed (vanaf givers – niet verplicht)

4.6.

NADIEN NOG UNIFORMSTUKKEN NODIG?
Tja, we kunnen natuurlijk geen heel jaar om de zoveel weken voor één hemd of
broek naar de winkel blijven rijden.
Omdat het natuurlijk wel mogleijk is dat er iemand tijdens het jaar bijkomende
uniformstukken nodig heeft, verwijzen we jullie door naar de Scoutswinkel:
‘Hopper’. Deze vindt u in alle grote steden zoals Antwerpen, Brussel en Leuven.
U kan ook dingen van de Hopper bestellen en deze laten aankomen in de Banier
in Mechelen in de Onze-Lieve-Vrouwstraat.
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4.7.

LOKALE KOOPJES

Wil ook jij modieus rondlopen ? Maak je je dure trui steeds weer (te) vuil? Vind
je het in de zomer te warm voor die welpentrui ? ... Alles aan democratische
prijzen.
Blauwe Parsival trui
Blauwe Parsival T-shirt
Rode Parsival Kapoenentrui
Groene Parsival Welpentrui
Parsival-das
Dasring
Groepsschild
Groepsbandje
Belofteteken welp
Belofteteken wolf
Jaarkenteken

20,00 euro
6,00 euro
15,00 euro
15,00 euro
4,00 euro
1,20 euro
1,00 euro
1,50 euro
1,00 euro
1,00 euro
1,00 euro

[vanaf wolven]
[handig om te ravotten]
[enkel kapoenen]
[enkel welpen]
[na je belofte]
[na je belofte]
[op je hemd]
[op je hemd]
[op je welpentrui]
[op je hemd]
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5. GROEPSADMINISTRATIE
Aangezien wij heel wat leden hebben, is het uiterst noodzakelijk om hier een
goede administratie op na te houden. Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt ons
een gemakkelijke oplossing aan, nl. de Groepsadministratie. Hierin staat voor
al onze leden alle informatie die belangrijk is voor ons. Dit zijn al de gegevens
van de leden zoals de leeftijd, het adres, …
Ouders kunnen deze informatie heel gemakkelijk aanpassen. Stel dat je binnenkort verhuist of een
nieuw emailadres hebt, kan je dit zelf aanpassen.
Hiervoor surf je naar:

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/

Je krijgt dan dit scherm:

Indien je al een account hebt, meld je dan aan. Indien je nog geen account hebt, klik je op “Gebruiker
aanmaken”. Je vult dan je gegevens in. Indien je je lidnummer niet kent, kun je dit navragen bij de
groepsleiding (tijdens de eerste vergadering krijgt elk lid een briefje mee met zijn/haar lidnummer op).
Volg de instructies van de site. Je zal een mail toegestuurd krijgen waar je je wachtwoord moet
instellen. Als dat gebeurd is, kan je aan de slag.

Je kan ook een medische fiche van je kind(eren) invullen. Vanaf dit jaar gaan we
dit gebruiken voor de medische fishes voor op kamp!

Voor vragen kan je steeds een mail sturen naar grl@parsival.be
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6.PRIVACY-WETGEVING (NIEUW)
Zoals jullie misschien al gehoord hebben, zijn er sinds mei 2018 nieuwe
privacywetten ingetreden. Ook wij moeten ons hieraan aanpassen.

Vanaf dat jullie het lidgeld van jullie kinderen hebben betaald, gaan jullie automatisch
akkoord met het feit dat wij jullie gegevens hebben en deze gebruiken voor mailverkeer en
briefverkeer. Jullie gaan ook akkoord met het feit dat wij foto’s trekken van jullie kinderen
en deze op onze site en heel uitzonderlijk op facebook zetten. Op de foto’s worden jullie
kinderen niet op een slechte manier afgebeeld.
ALS JULLIE HIER EEN PROBLEEM MEE HEBBEN: moeten jullie een mail sturen naar
grl@parsival.be!
Welke gegevens hebben we?
Identificatiegegevens zoals naam, adres, vroegere adressen, telefoonnummer, emailadres en
lidnummer;
Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum, leeftijd en nationaliteit;
Medische gegevens zoals bloedgroep, dieet, inentingen, medicatie, eventuele ziektes of
aandoeningen, bijzondere aandachtspunten voor leiding bij sociale omgang, bij sporten, bij
hygiëne of bij beperkingen;
Gezinssituatie zoals gezinssamenstelling en contacten in geval van nood;
Lidmaatschappen zoals vorige en huidige functies in plaatselijke, regionale en nationale
groepen;
Filosofische of religieuze overtuigingen zoals aangepaste maaltijdvoorkeuren in functie van
geloofsovertuigingen;
Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer en financiële tegemoetkomingen;
Afbeeldingen zoals foto's gemaakt tijdens activiteiten en evenementen.
Als jullie hier nog vragen over hebben, kunnen jullie mailen naar de groepsleiding.
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7.

PARSIVAL KRANTJE

De vorige jaren werd er vier keer per jaar een boekje uitgedeeld aan de leden met
daarin foto’s, de programma’s per tak en extra leuke Parsival-dingen en reclame.
Omdat we niet onnodig dingen willen laten afprinten en daarvoor bomen moet
omgekapt worden én omdat we zoals jullie ongetwijfeld weten een lokaal gaan
bouwen, hebben we besloten om de PK vanaf dit jaar twee keer online uit te
brengen en de laatste keer een extra dikke papierenversie.
De inhoud van de nieuwe PK’s:
•
•
•

•
•
•

Geen programma’s per tak meer, deze kan u vinden op onze site.
Veel foto’s
Verslagen van vergaderingen geschreven door de leden zelf. Voor de
ouders van de jongste leden, u zal hier misschien mee moeten helpen en
er op toe zien dat de leden dit doen en doorsturen of afgeven aan hun
leiding.
Reclame voor onze gezamelijke activiteiten
Reclame voor activiteiten van vt’s voor hun buitenlands kamp
En veel, veel meer

Een groot voordeel aan de PK online is dat we deze in kleur kunnen publiceren en
dus ook de foto’s.
We hopen dat jullie nog steeds met veel plezier de PK gaan lezen en zo op de
hoogte blijven van het laatste Parsival-nieuws.
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8. PARSIVAL BOUWT
4 jaar geleden ontvingen we de eerste berichten over onze verhuis naar de
Valkstraat. Voor dit jaar ten einde is liggen de fundamenten er en ……..worden de
eerste facturen betaald. De financiering gebeurt grotendeels met eigen middelen
en een stukje subsidie door de gemeente. Maar dan zijn we er nog niet. Om alles rond te krijgen is er
nog wat extra nodig. Hiervoor doen we een beroep op sponsers: bedrijven en ….sympathisanten. Bij
die laatste rekenen we jou. Hoe kan je ons financieel helpen:

Steun onzen bouw, de fiscus beloont u!
Met de hulp van Scouts & Gidsen Vlaanderen kunnen we als scoutsgroep fiscale attesten uitkeren
voor elke gift voor ons bouwproject. Dit houdt in dat u 45% van deze gift terug trekt in uw
belastingaangifte van 2015. Concreet betekent dit dat u dus, als u 100€ doneert aan de scouts, u
hiervan in uw belastingafrekening in 2017 45€ terug krijgt!

Maar hoe werkt zo een fiscale gift?
Giften vanaf €40 komen in aanmerking voor een fiscaal attest (tot een plafond van €50.000). U stort
uw gift op het rekeningnummer van Scouts & Gidsen Vlaanderen en in mei ontvangt u van hen een
fiscaal attest (kwijtschrift) voor deze gift. Dit op voorwaarde dat uw gift voor 31/12/2016 gestort is.
Vervolgens zorgen zij ervoor dat uw donatie wordt doorgestort naar Parsival zodat wij deze kunnen
gebruiken om onze bouw te realiseren.
Uw gift kan overgemaakt worden op:
•
•
•
•

IBAN: BE55 4096 5041 4144 – KREDBEBB
Naam begunstigde: Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw
Adres begunstigde: Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen
Mededeling: BVG 5-356 PARSIVAL

Indien u de mededeling foutief heeft geschreven wordt uw bedrag gewoon teruggestort.

Meer info vindt u op hier:
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften/
U bent alvast enorm bedankt voor de steun!
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9.

ALGEMENE AFSPRAKEN

Hieronder volgen een aantal duidelijke algemeen geldende afspraken. Zij zijn
erop gericht om Parsival vlot en leefbaar te houden. Iedereen, van klein tot
groot, doet er dus best aan deze even door te nemen zodat hij/zij later niet
voor onaangename verassingen komt te staan.
Verwittigen
❖ Indien je niet kan komen, moet je tijdig verwittigen, bij de takleiding.
De takleiding houdt immers bij het organiseren van de activiteiten
rekening met het aantal leden. Het is niet aangenaam om op zondag
te merken dat een activiteit niet kan doorgaan omdat het aantal leden
plots niet genoeg is. Indien men tijdig verwittigt kan de leiding nog
een gepaste oplossing zoeken.
❖ Wanneer je meerdere malen belet bent volstaat het dit in 1 keer aan
je leiding te zeggen.
❖ Wanneer je beslist om uit de groep te gaan, is het evident dat je zelf
en zo vlug mogelijk de leiding op de hoogte brengt.
Uniform
❖ Het Parsivaluniform dient steeds gedragen te worden volgens de
regels. Iedereen zorgt er steeds voor dat hij/zij in perfect uniform naar
de scouts komt.
❖ Het uniform wordt steeds sober gedragen. Petjes en andere
persoonlijke versieringen zijn overbodig.
❖ Telkens als er een activiteit plaatsvindt die georganiseerd wordt door
Parsival word je in uniform verwacht. Tenzij de leiding dit anders
vermeld op het programma.
Snoep, drank en rookmiddelen
❖ Eigenlijk is het onnodig te vermelden dat bij elke activiteit het gebruik
of het bezit van drank of rookmiddelen strikt verboden is. Indien
iemand toch betrapt wordt, worden de gevonden drank of
rookmiddelen dadelijk in beslag genomen.
❖ Tijdens de scoutsactiviteiten wordt er niet gesnoept. Op weekend en
kamp is er steeds voldoende eten en drank voorzien. Bovendien is het
niet fair wanneer slechts enkelen hun buikje vol eten met ongezond
snoepgoed.
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10. LEIDING 2018 – 2019
kapoenenleiding@parsival.be

KAPOENEN
Merkwaardige Goendi
Felle Maraboe
Assertieve Lieuw
Verantwoordelijke Ani
Bereidwillig Stekelvarken
Nieuwsgierige Chimpansee
Kritische Alpaca
Innemende Frankolijn
Ondeugend Damhert

(Erinn Van Der Sande)
(Gill Forget)
(Dario De Boeck)
(Pheline Heus)
(Jef Ceulemans)
(Nathan Berx)
(Hannah Van
Leemputte)
(Esther De Beusscher)
(Arne Casseur)

0475/ 896 629
0498/ 252 636
0496/ 672 188
0484/ 024 360
0470/ 513 370
0471/ 013 281
0478/ 080 880
0472/ 542 817
0497/ 886 406

welpenleiding@parsival.be

WELPEN
Meelevende Fennek
Aftastende Hystrix
Parmantige Katta
Behulpzame Olifant
Beweeglijke Flicka
Opmerkzame Schaarbek
Zorgeloze Reiger
Selectieve Steenarend

(Joyce Van Poucke)
(Katrien De Mulder)
(Eline Heremans)
(Seth De Winné)
(Nathan Van Der Sande)
(Jasper Symus)
(Silke Peeters)
(Bereket Berings)

0475/ 761 144
0471/ 080 970
0472/ 098 971
0473/ 644 251
0460/ 960 027
0474/ 307 939
0470/ 592 804
0474/ 728 283

Introverte Mol
Grillige Serval
Ijverige Mier
Enthousiaste Oeakari

(Laura Heremans)
(Mathias Giesberts)
(Alana D’Haeyer)
(Joris Van
Hemeledonck)
(Joni De Mulder)
(Wout De Munter)
(Jarne Steemans)
(Bart Uytterhoeven)

0478/ 815 706
0492/ 608 092
0494/ 435 776
0471/ 245 550

jojoleiding@parsival.be
(Pieter Huysmans)
(Tom Huysmans)
(Noor Mendonck)

0493/ 258 620
0478/ 045 092
0473/ 797 827

(Simon Dhuyvetter)
(Sofie Van den Broeck)
(Robbe Scheers)
(Yana Van Caeyzeele)

0470/ 538 551
0471/ 375 357
0472/ 839 391
0495/ 219 205

Takleider

giverleiding@parsival.be

GIVERS
Intensieve Simia
Scherpzinnige Dhole
Tedere Jako

Takleidster

0476/ 043 071
0493/ 766 082
0471/ 034 958
0499/ 264 221

JOJO’S
Guitige Lori
Onopvallende Marmot
Temperamentvolle
Mandrill
Weetgierige Marter
Enthousiaste Bij
Speelse Eekhoorn
Sociale Zwaan

Takleidster

wolvenleiding@parsival.be

WOLVEN
Zachtaardig Smelleken
Verantwoordelijke Gibbon
Zorgeloze Coscoroba
Fantasierijke Caraya

Takleider

(Luna Slaets)
(Tobias Haegens)
(Gitte Scheers)

0472/ 769 327
0486/ 627 404
0479/ 086 363

Takleidster
Groepsploeg
Groepsploeg
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Bedaarde Sectretarisvogel
Veelzijdige Gaai
Optimistische
Sneeuwpetrel

(Lieze Gyzemans)
(Lorenzo De Boeck)
(Dries Van den Broeck)

0471/ 407 021
0484/ 104 377
0479/ 170 623
vtleiding@parsival.be

VT’S
Handige Kangoeroe
Kieskeurige Ara
Vindingrijke Caracara
Openhartige Gliridae

(Giel Van Aken)
(Sofie De Mulder)
(Victor-Jan Van Den
Brande)
(Nele Van de Vliet)

0474/ 286 925
0478/ 173 677
0491/ 123 173
0472/ 595 620

MATERIAAL
Nuchtere Pelikaan
Dankbare Patrijs

Takleider
Groepsploeg

materiaal@parsival.be
(Jens Van den Eynde)
(Jan Uytterhoeven)

0478/ 338 118
0491/ 070 128

GROEPSPLOEG

Groepsploeg
grl@parsival.be

Alles gelezen?
Duidelijk?
Toch nog vragen?
Contacteer dan iemand van de leiding.
Of stuur een mailtje naar leiding@parsival.be
Wanneer je verhuist of je adres wordt gewijzigd, gelieve dit dan door te geven
aan de leiding.
We wensen jullie alvast een boeiend en avontuurlijk scoutsjaar.
Stevige linker,
de voltallige leidingsploeg.
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Tot slot:
Willen wij ook nog graag de melding maken,
met de digitale tijdperk op vandaag:
Wij zullen als leiding meer en meer
communiceren via e-mail, dus hou je mailbox
regelmatig in het oog.
Voor de grote activiteiten, zullen we alles
laten verlopen via mail en de webiste.
Stevige linker,
de leiding
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