
INSCHRIJVINGSSYSTEEM NIEUWE LEDEN 200ste FOS DE VLEERMUIS  
SCOUTSJAAR 2018-2019  

  

Dit inschrijvingssysteem is bedoeld voor nieuwe leden in scoutsjaar 
2018- 2019. Deze regels zijn dus niet van toepassing op wie reeds lid was 
afgelopen scoutsjaar 2017-2018.  
  

  

1. Data online inschrijvingen voor nieuwe leden           

   
De online inschrijvingsperiode voor nieuwe leden start op maandag 30 juli 2018 om 9u00 en loopt 

t.e.m. zondag 12 augustus 2018 om 23u59.  

  

Inschrijven gebeurt via onze website www.devleermuis.be waar je vanaf maandag 30 juli 2018 om 

stipt 9u00 een online inschrijvingsformulier kan vinden op de homepage.  

   

2. Waarom maximumaantallen per geboortejaar?           

   
Enkele jaren terug zag onze scoutsgroep zich genoodzaakt om een limiet te stellen op het jaarlijks 

stijgend aantal inschrijvingen. Vooral de jongere takken dreigden uit hun voegen te barsten. Als 

leidingsploeg zijn we trots dat zoveel kinderen van heinde en verre naar onze scouts willen komen, 

het is voor ons een teken dat De Vleermuis goed bezig is. We vinden het wel belangrijk dat we de 

kwaliteit van onze scoutswerking die we jullie willen bieden ook kunnen garanderen. Afgelopen 

jaren merkten wij als leidingsploeg dat dit steeds moeilijker werd door de grote groepen waarmee 

we geconfronteerd worden.   

  

Daarnaast willen we met volle zekerheid onze verantwoordelijkheid over de kinderen kunnen 

opnemen. Veiligheid zou nooit in het gedrang mogen komen door een moeilijk werkbare 

groepsgrootte. Verder speelt ook de beperkte capaciteit van onze lokalen hierbij een rol. Tenslotte 

is het naar onze visie op scouting belangrijk om binnen elke tak een sterk groepsgevoel te creëren. 

Eén van de grootste troeven van scoutswerking, die met een te grote groep moeilijk haalbaar is. 

Om deze redenen besloten we, naar het voorbeeld van andere grote FOS-eenheden, om 

maximumaantallen per geboortejaar in te voeren.   

  

  



3. Overzicht van de maximumaantallen per geboortejaar in scoutsjaar 

2018-2019  

 
(1) Deze beperkte wachtlijstaantallen worden verklaard in 5.2. 
(2) In scoutsjaar 2018-2019 kunnen er 25 nieuwe leden van geboortejaar 2012 starten.  
(3) Vanaf dit jaar (2018-2019) wordt een nieuwe tak (Wolven) ingevoerd. Op deze manier wordt afgestapt 

van de parallelle welpentakken. 

 
In bovenstaande tabel vind je een overzicht van de maximumaantallen per geboortejaar.  

  

 

SCOUTSJAAR 2018-

2019 

MAXIMA WERKELIJKE 

AANTALLEN 
(GEBASEERD OP HET 

AANTAL LEDEN PER TAK 

EIND SCOUTSJAAR 2017-

2018) 

WACHTLIJST 

AANTALLEN (1) 

BEVERS 1E JAAR 

(2012) 

25 (25) (2) (?) (2) 

BEVERS 2E JAAR 

(2011) 

25 25 3 

WELPEN 1E JAAR 

(2010) 

25 26 5 

WELPEN 2E JAAR 

(2009) 

25 25 4 

WOLVEN 1E JAAR 

(2008) (3) 

25 25 2 

WOLVEN 2E JAAR 

(2007) (3) 

25 29 5 

JVG’S 1E JAAR (2006) 20 29 0 

JVG’S 2E JAAR (2005) 20 21 1 

JVG’S 3E JAAR (2004) 20 16 0 

VERKENNER-GIDSEN 

(2003) 

20 24 0 

VERKENNERS-GIDSEN 

(2002) 

20 13 0 

SENIORS (2001) 20 19 0 

TOTAAL  270 277  



Daarnaast is er in de tabel een overzicht opgenomen van het huidige werkelijk aantal leden per 

geboortejaar (gebaseerd op het ledenaantal per leeftijd eind scoutsjaar 2017-2018). Merk op dat 

deze werkelijke aantallen over het algemeen hoger liggen dan de maximumaantallen. In de 

voorbije jaren – voor er maximumaantallen gehanteerd werden - zijn de leeftijdsgroepen immers 

gegroeid naar deze aantallen.  

 

4. Werking inschrijvingssysteem 2018-2019             

   
Na een grondige evaluatie van ons inschrijvingssysteem zijn er in overleg tussen de 

eenheidsleiding, de leidingsgroep, de stam (oud-leiding) en de batparents (ouderwerking rond 

onze scoutsgroep) 4 voorrangsregels en enkele algemene regels tot stand gekomen waarmee we 

rekening houden bij de inschrijvingen van nieuwe leden in scoutsjaar 2018-2019.  

          

 4.1 De 4 voorrangsregels                   

                     

1. broers en zussen   

2. kinderen van oud-leiding  

3. kinderen die in Dikkelvenne wonen / naar school gaan  

4. kinderen die in groot Gavere wonen  

  

Belangrijk: deze voorrangsregels zijn enkel van toepassing tijdens de online 

inschrijvingsperiode (30/7-12/8).  

  
Na afloop van deze inschrijvingsperiode wordt de chronologische lijst van online inschrijvingen 

herschikt a.d.h.v. bovenstaande voorrangsregels. De voorrangsregels zijn cumuleerbaar. Kinderen 

met meerdere voorrangsregels zullen na herschikking dus hoger in de finale volgorde van 

inschrijving staan.  

  

4.2 Algemene regels                      

  
1. Bij ‘broers en zussen’ geldt in scoutsjaar 2018-2019 een absolute voorrangsregel d.w.z. een 

garantie om te kunnen starten als jouw broer/zus afgelopen scoutsjaar al lid was van onze 

scouts. Dit is ook het geval wanneer de maxima reeds bereikt zijn.  

 

Opgelet: het is uiterst belangrijk dat ook broers en zussen inschrijven tijdens de 

inschrijvingsperiode voor nieuwe leden (zie ‘1. data online inschrijvingen nieuwe 

leden’). Buiten deze periode is er geen absolute voorrang mogelijk.  



 

2. Bij de JVG-, VG- & senior-tak (dus vanaf geboortejaar 2006) gelden voorrangsregels 1 

t.e.m. 3 als een garantie om zich aan te kunnen sluiten. Dit is ook het geval wanneer de maxima 

reeds bereikt zijn (bij de bevers, welpen en wolven geldt dit niet). 

 

Opgelet (1): voorrangsregel 4: ‘kinderen die in groot Gavere wonen’ geldt hier dus 

niet als een absolute voorrangsregel. 

 

Opgelet (2): het is belangrijk om zich in te schrijven tijdens de inschrijvingsperiode 

voor nieuwe leden (zie ‘1. data online inschrijvingen nieuwe leden’). De 

voorrangsregels 1 t.e.m. 3 gelden niet langer als garantie na afloop van de 

inschrijvingsperiode. 

 

 
3. Kinderen die in 2017-2018 op de wachtlijst stonden, krijgen - indien nog steeds op de 

wachtlijst - voorrang op de voorinschrijvingen van 2018 – 2019, rekening houdend met de 

voorrangsregels.  

 

Opgelet (1): we werken zoals vermeld met de chronologische volgorde van online 

inschrijving. Hierdoor komen inschrijvingen van 2017-2018 bovenaan op de 

wachtlijst te staan. Wie vorig jaar reeds op de wachtlijst stond dient te bevestigen 

om opnieuw op de wachtlijst in te schrijven. Bevestigen gebeurt per mail naar 

inschrijvingen@devleermuis.be voor het einde van de inschrijvingsperiode.  

  
Opgelet (2): wie bij de inschrijvingen van 2018-2019 voldoet aan één/meerdere 

voorrangsregel(s) krijgt steeds voorrang, zo ook op wie vorig jaar reeds op de 

wachtlijst stond (en niet/minder voldoet aan de voorrangsregels). 

   
4. Inschrijven na de inschrijvingsperiode betekent dat je voorrangsregel(s) niet meer gelden om 

voorrang te krijgen op kinderen die zich ingeschreven tijdens de inschrijvingsperiode.  

   

  



 

5. De wachtlijsten                     

   

5.1 Werking wachtlijsten  

Na afloop van de online inschrijvingsperiode (30/7-12/8) wordt er een wachtlijst aangelegd bij de 

geboortejaren waar het maximumaantal bereikt is. Indien een inschrijving op de wachtlijst 

belandt, wordt u door ons per mail op de hoogte gebracht van je plaats/het aantal kinderen op 

deze wachtlijst.   

Wanneer er tijdens het jaar een plaats vrijkomt in het geboortejaar waar u uw zoon/dochter voor 

inschreef, wordt u ook per mail op de hoogte gebracht. Het heeft dus niet veel zin om hier zelf naar 

te polsen. Wij brengen jullie hier zeker en vast van op de hoogte.  

Opgelet: de meeste ‘werkelijke aantallen’ liggen hoger dan de ‘maxima’ per 

geboortejaar (zie tabel onder titel 3 ‘overzicht van de maximumaantallen per 

geboortejaar’). Dit betekent dat er pas een plaats vrij komt wanneer het werkelijk 

aantal leden gezakt is onder het maximumaantal.  

  

 5.2 Limiet op wachtlijstaantallen                   

  
De wachtlijsten per geboortejaar zijn vanaf het scoutsjaar 2016-2017 gelimiteerd tot en met 5 

plaatsen. De ervaring heeft namelijk geleerd dat het aantal kinderen op de wachtlijst die doorheen 

het jaar zijn kunnen starten nooit hoger ligt dan 5. Op deze manier willen we ook vermijden dat er 

verkeerde verwachtingen worden gecreëerd door een langere wachtlijst aan te leggen. 

Wanneer in 2018 - 2019 iemand van de wachtlijst kan starten, wordt niemand op de hoogte 

gebracht dat er een plekje vrij is gekomen op de wachtlijst. Er is m.a.w. geen wachtlijst voor de 

wachtlijst (!). 

  

  



6. Proefperiode                        

Wanneer je per mail bevestiging ontvangt dat je zoon/dochter kan starten is er de mogelijkheid 
om de eerste 3 zaterdagen gratis ‘op proef ‘ te komen. Zo hebben nieuwe leden de kans om te 
kijken of scouts iets voor hen is, vooraleer ze zich definitief inschrijven.   

  
Opgelet: het is niet mogelijk om ‘op proef’ te komen als je op de wachtlijst staat. 
Je moet dus vooraf een bevestigingsmail ontvangen zodat je weet dat jouw 
zoon/dochter kan starten bij het respectievelijke geboortejaar.  

  

7. Inschrijven                      

Het lidgeld bedraagt € 50 per scoutsjaar. Dit omvat de verzekering, het vieruurtjesgeld en geld 

om de zaterdagactiviteiten mogelijk te maken. Om in te schrijven stort je het bedrag op BE96 

8913 7414 7905 met vermelding van  

  

NAAM + TAK (BEVERS/WELPEN/WOLVEN/JVG/VG/SENIORS) + GEBOORTEDATUM  

  
Vanaf het derde kind wordt het inschrijvingsgeld voor het derde kind gereduceerd tot € 45/jaar.  

  

8. Opvolgen aanwezigheden                    

Tijdens de activiteiten worden de aanwezigheden per tak nauwgezet bijgehouden. Wanneer een 

lid een aantal opeenvolgende keren niet aanwezig is op zaterdag zonder te verwittigen, zal de 

takleider contact opnemen met de ouders. Wanneer leden doorheen het jaar weinig actief zijn, 

wordt door de takleider in samenspraak met de ouders nagegaan of het wel opportuun is om lid 

te blijven.   

Op deze manier willen we voorkomen dat weinig actieve leden het aantal beschikbare plaatsen 

per geboortejaar innemen, ten koste van kinderen op de wachtlijst. We verwachten van onze leden 

dus een bepaald engagement om betrokken te zijn bij het scoutsgebeuren.  
  

9. Vragen of opmerkingen                     

  
Wij hopen dat we jullie met bovenstaande uitleg voldoende hebben kunnen informeren over de 

werking van ons inschrijvingssysteem. Bij vragen of opmerkingen kan je ons contacteren op 

volgend e- mailadres: inschrijvingen@devleermuis.be. 

  
Vanaf de start van het scoutsjaar kan je de eenheidsleiding ook steeds aanspreken op het 

scoutsterrein, elke zaterdag na 17u00.  


