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SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN 

25e St. - Joris 

Lidgeld 2022-2023

Beste ouders 

Om de inschrijving van uw kind te vervolledigen, is het nodig om het lidgeld te betalen. Dit 

bedraagt net zoals vorig jaar €56. Is dit een te grote kost? Geen nood! In samenwerking met 

Scouts en Gidsen Vlaanderen kunnen we ervoor zorgen dat u maar €10 moet betalen. Zo kan 

iedereen deelnemen aan Scouting. Wilt u hierover meer weten, neem dan gerust contact op 

met de groepsleiding of spreek ze aan voor of na een vergadering (emailadres en namen staan 

onderaan). Wij springen steeds vertrouwelijk om met uw informatie.  

Het lidgeld gaat voor het grootste deel naar de verzekering (€34). Het overige bedrag wordt 

gebruikt om de takwerking te ondersteunen. Denk maar aan spelmateriaal, een snack tijdens 

de vergaderingen, zwemmen, schaatsen, kookvergadering, weekendhuisjes, daguitstap, ... 

Is uw zoon of dochter nog niet volledig overtuigd om dit jaar naar de scouts te komen, dan kan 

uw kind de eerste 2 keer komen proeven van een scoutsactiviteit. Is scouting echt iets voor uw 

kind, dan vragen we u het lidgeld te betalen. Gelieve het lidgeld te storten op onze rekening: 

BE17 7895 8294 1221 met als mededeling de naam van uw kind. Als u meerdere kinderen 

tegelijk inschrijft, gelieve alle namen mee te delen. Lidgeld betaald = officieel ingeschreven en 

verzekerd.   

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat niet zo 

zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor. We danken u 

alvast voor het vertrouwen in onze werking en kijken er naar uit om samen met uw zonen en 

dochters voluit plezier te beleven van alweer een nieuw jaar scouting! 

Hebt u nog verdere vragen dan kan u ons altijd bereiken op ons mailadres 

groepsleiding@de25.be  

Een stevige linker, 

De groepsleiding van de 25! 

Anaïs: +32 468 17 54 16 Alix: +32 472 40 59 11
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Dankzij Scouts en Gidsen Vlaanderen kunnen we ook tussenkomen in weekend- en 
kampprijzen, moest u deze prijzen financieel niet kunnen dragen. 

Andere tegemoetkomingen hangen af van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten, 
sommige bieden een tegemoetkoming voor lidgelden, andere een tegemoetkoming voor 
kampen, de meeste voor beide. 

Daarnaast is er ook het fiscaal-attest dat voor jongeren onder de twaalf jaar wordt opgesteld 
door de Stad Antwerpen, voor weekends en kampen, dat bij de belastingbrief kan worden 
gevoegd voor een belastingvermindering. 

Als laatste is er nog het Fonds op Maat van Scouts en Gidsen Vlaanderen, waar u simpel 
gezegd maar 1/3e betaalt van weekend- en kampprijs, zodat er geen financiële drempel is 
om mee te gaan.  

Wanneer u wel graag het volledige lidgeld wil betalen, maar dit in september teveel is, dan 
kunnen we bijvoorbeeld ook een spreidingsplan bespreken en verder overlopen wat er voor 
u en uw kind nodig is, zodat uw kind bij de scouts kan komen. Neem hiervoor contact op met
de groepsleiding.

Tegemoetkomingen (onder voorbehoud van fouten of wijzigingen, nagekeken op 
26/09/2022): 

De Voorzorg Lidgeld €20/jaar (tot max.30/jaar) t/m 29 jaar 
Kampgeld €5/dag max. €100/jaar 

Liberale Mutualiteit Lidgeld €15/jaar t/m 18 jaar 
Kampgeld €2/overnachting Max. €20/jaar 2 t/m 18 jaar 

Christelijke Mutualiteit Lidgeld Max. €20/jaar t/m 24 jaar 
Kampgeld €5/dag max. €100/jaar 

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Lidgeld Max.€30/jaar t/m 18 jaar 
Kampgeld €5/dag max. €120/jaar t/m 18 jaar 

Onafhankelijk Ziekenfonds Lidgeld Max. €25/jaar t/m 26 jaar 
Kampgeld €5/dag max. €100/jaar 

Partena Lidgeld: geen tussenkomst voor jeugdbewegingen 
Kampgeld €5/dag max. €100/jaar t/m 18 jaar 

Vindt u niet meteen de nodige documenten of heeft u geen printer, u kunt er steeds 
naar vragen bij uw lokaal kantoor of bij de leiding, zij helpen u graag verder. 




