
Beste ouders, leiding, materiaalmeesters, 

Binnen scoutsgroep Prins Boudewijn (stichting in 1945) werd in 1967 een VZW opgericht. De 
bestuursploeg van de VZW bestaat uit ouders van scoutsleden, leiding en oud-leiding. 

Er worden jaarlijks 3 vaste activiteiten gepland :
• ontvangst van de ouders met koffie en  pannenkoek op de startdag in september
• een werkvergadering in november ( snoeien en onderhoud terrein)
• een eetfestijn in het voorjaar

3- jaarlijks is er een statutaire algemene vergadering waarop de bestuursfuncties ter beschikking 
worden gesteld en waarbij bestuursleden hun mandaat al dan niet verder opnemen.

Hoofddoel van de vzw is het beheren van de terreinen en gebouwen, het verhuren van de lokalen 
en de opbrengsten uit de huur te herinvesteren in de accommodatie en uitrusting ten voordele van 
de scoutsgroep. Er is sedert 2010 al heel wat gerealiseerd en verbeterd: uitbreiding van het groot 
lokaal, materiaalruimte, bouw van een nieuw lokaal. 

Naast de bestuurlijke werking willen we van start gaan met een medewerkerslijst. Er zijn altijd wel 
wat karweitjes uit te voeren, bv. een rit naar het containerpark, een lokaal verven, pannenkoeken 
bakken op de startdag, hulp op het eetfestijn, een haag snoeien, gras afrijden, een kleine 
herstelling uitvoeren, … 

We willen graag een aantal nieuwe bestuursleden en vrijwillige medewerkers warm maken 
om de huidige bestuursploeg te ondersteunen. 

Dit laatste geeft een boost aan de leiding,  een ploeg jonge mensen die met enthousiasme en 
idealisme meerdere weekends klaar staan om jullie kind(eren) een leuke namiddag te bezorgen.

De bestuursploeg vergadert een 6-tal keer per jaar, de medewerkers worden uitgenodigd op de 
geplande activiteiten en de jaarlijkse algemene vergadering in het 2de kwartaal van het jaar.

Graag staan we klaar met de groepsleiding om jullie op donderdag 20 april (om 20u) in onze 
lokalen te ontvangen, onze huidige werking voor te stellen, te luisteren naar suggesties, ideeën en 
vragen.

Met vriendelijke scoutsgroeten,

Vragen? www.scoutswetteren.be/contact (oudercomité)

scoutswetteren.be
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