
VZW Scouts Diependaal

•Voorzitter: Jef

•Penningmeester: Gaby

• Secretaris: Tim

•Ouders: Inge, Mieke, Kim, Marc, Godewina, Pierre en Johan

•Oud-leiding: Tim, Steven, Hans en Julie

•Wat doen die? Veel organisatorische zaken achter de schermen!

1979



VZW - Ondersteuning GP



VZW - Organisatie via werkgroepen
•Administratie: inschrijvingen, financiën, verzekeringen, …
•Ondersteuning GP en leiding: aansturen leiding, kwaliteit 

vergaderingen, …
• Lokalen en terrein: verhuur, speelgroen en subsidies 

• Lokalen: onderhoud

•Materiaal: verhuur en onderhoud/beheer

• Feesten: groepsfeest en Italiaanse avond

•Kampen: organisatie van A-Z

• Scouting: vorming, tradities, zingeving, …
•EHBO: voor lokaal, weekends en kampen



Werkgroep EHBO
• voor lokaal, weekends en kampen
•  VZW: Myriam ( kine, Verpleegkunidge,) Christel ( apotheek), Annick ( 

arts) en Marc ( verpleegkundige) 
• leiding: 1 per tak
• taken: 

• per tak: 
• rugzak mee te nemen op verplaatsing
• medische fiches nakijken of er update is
• leden met speciale zorg overlopen 

• in lokalen: project 2018-2019
• vorming : graag tips
• op kamp

• kleine zaken
• samenwerken met ehbo kamp



Werkgroepen administratie

• inschrijvingen, financiën, verzekeringen, …
•VZW: Johan, Godwina, Tim
• leiding: één per tak
• taken: 

• financiën eigen tak
• op de hoogte zijn van verzekeringen en administratie

                    



Werkgroep scouting
•   vorming, tradities, zingeving, …
•  VZW: Kathleen, Isabelle, Tine, Tim, Inge
•per tak: totem of belofte verantwoordelijke
• taken: 

• voorbereiden vorming: 29 okt en 11 feb
• vormingen: 3 dec en 23 maart
• op weekend - kamp : totem - belofte uitwerken



Werkgroepen materiaal

• verhuur en onderhoud/beheer- verloren voorwerpen
•VZW: Tim
• leiding: 

• per tak materiaalverantwoordelijke
• 2 personen voor verloren voorwerpen



Werkgroep kampen
•organisatie van kampen  van A-Z
•  VZW: Hans, Marie, Julie, Mieke, Inge
• leiding: kampleiding

Hans, Marie, Marie, Bassie, Julie, Mieke en Inge



Werkgroep lokalen en terrein

• verhuur, speelgroen en subsidies    
•  VZW:   Steven
•geen leiding in werkgroep

 Steven → elke overnachting in de lokalen aanvragen: verhuur@gulyckers.be 

mailto:verhuur@gulyckers.be


Werkgroep feesten

•groepsfeest en Italiaanse avond
•VZW: Pierre, Dorien, Christel, Pascale, Kasper 
• leiding: 

• Gp 
- taken

• meewerken aan de activiteiten



Werkgroep onderhoud lokalen
•onderhoud (technisch: elek., brandalarm, regenwater, …)

•  VZW: Marc, Kim

• leiding: 2 leiding met technische aanleg

•geen vergaderingen- wel contact via email -gsm- éénmalige briefing            



Werkgroep ondersteuning GP en leiding

•aansturen leiding, kwaliteit vergaderingen, …
•VZW: Julie, Hans

Julie Hans   


