Man, man, man miserie, miserie, miserie…
FC De Kampioenen gaat weer op groepsreis! Om hun conditie en motoriek te
verbeteren, gaat de ploeg een weekje gaan zeilen, mijn gedacht! Samen met
11 andere voetbalploegen gaan ze de uitdaging aan. Maar het zou de
Kampioenen niet zijn als er geen heisa was… Alle voetballers zijn verloren
geraakt onderweg naar de vakantiebestemming en zijn allemaal afzonderlijk
toegekomen. Nonkel Bal ziet het bos door de bomen niet meer en schakelt al
zijn fistons in om de groep terug samen te brengen. Om dit te doen slagen,
moeten alle aanwezige voetbalploegen zich verenigen zodat die worstendraaier
zijn ploeg terug kan verzamelen en klaarstomen voor de reis van hun leven.
Buziness is buziness en jullie gaan nonkel Bal helpen om alle voetballers terug
in de juiste ploeg te krijgen. Enkel dan kan onze copain terug rustig verder
genieten van zijn petit chat. Gaan jullie samen met ons Carmen, haar boeleke,
tante nonneke, de voddenmarchand en de rest van de bende de uitdaging aan?
Schrijf je dan nu in voor de leukste week van het jaar!
Tot dan!

Benodigdheden

o je FC de Kampioenen uniform (te dragen bij aankomst)
o Warme kleren, koude kleren, natte kleren, droge kleren, sokken,
onderbroeken en genoeg reservekledij
o Slaapzak en matje (geen luchtmatrassen!)
o Wasgerief, tandenborstel, handdoek etc…
o Schoenen met witte zolen of zeilschoenen
o Jekker (vest en broek) (2e hands eventueel bij oud-leiding)
o 3e jaars: wetsuit, waterschoenen en een zwemvest
o Schrijfgerief en TNV-cursus (in goede staat)
o Zakgeld (een 30 euro zou moeten volstaan)
o Varia: zonnebril, labello en zonnecrème

Wat heb je niet nodig?
o
o
o
o

Je mooiste kleren
GSM, tablets, smartwatches enz.
slecht humeur en onsportief gedrag
TROLLEY

Prijs

Om goed te trainen hebben we ook het één en ander nodig. Daarom vragen
we jullie onderstaand bedrag over te maken zodat we jullie alles kunnen
aanleren.
Eten: 7 x 7 =
Lesmateriaal
Nafte
Bijdrage: water, elektriciteit, mazout,
verzekeringen,…
Spelmateriaal en varia:
Totaal

€ 49
€ 7
€ 10
€ 20
€ 8
€ 85

Daarnaast heeft iedereen ook een TNV cursus nodig. Indien je nog niet zo’n
exemplaar thuis liggen hebt, is de totale prijs 85 + 15 = 100 euro. En dan
zorgen wij ervoor dat je ook over zo’n cursus beschikt.
Gelieve dit bedrag te storten op BE96 7384 0823 2505 met de volgende
vermelding: Zeilcursus [naam] (+ evt. TNV cursus)

Afspraken

Niet enkel op het veld maar ook naast het veld zijn er regels waar jullie je aan
moeten houden, u weze gewaarschuwd.
o Roken is voor janetten en zij die niet beseffen dat het alleen maar
kwaad doet. Het mag alleen op de aangeven tijdstippen en plaatsen
voor zij die een legitieme leeftijd hebben EN een toelating hebben van
hun ouders (zie strookje onderaan).
o Zij die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt kunnen op afgesproken
momenten een dagschotel bestellen bij Pascal aan de bar. De rest zal
het bij chocomelk moeten houden.
o Het meenemen van alcohol en andere geestverruimende middelen kan
niet getolereerd worden en zal bestraft worden met de doodstraf. Of
erger nog, naar huis gestuurd worden en schorsingen tot gevolg
o Niemand verlaat de basis tijdens zeilcursus
o Bij het fluitsignaal verzamelen we aan de vlaggenmast, daar sta je
zeilklaar (reddingsvest aan).
o Ken je wet!
o Doe je best om de dagplanning strikt te volgen, of het zou wel eens nat
kunnen worden…
o Geniet van het zeilen. Je komt niet aanleggen voor je toestemming hebt
van de leiding of lesgevers.
o Respect heb je voor elkaar, foeriers, leiding, lesgevers,… altijd en
overal
o Heb respect voor het materiaal
o Gezond verstand brengt je een heel eind
o Laten we er na 3 jaar opnieuw een lap op geven.
Zeilcursus 2022 let’s go!

Praktische info
o
o
o
o

Start:
Einde:
Locatie:
Prijs:

vrijdag 8 april om 19u30
vrijdag 15 april om 16u
Lodewijk Coiseaukaai 9/11
85 euro

Storten op rekening BE96 7384 0823 2505

(wij voorzien geen vervoer)

Toelating
Ik __________ ouder/voogd* van
___________________ verklaar dat mijn zoon/dochter* mag deelnemen aan de
zeilcursus van de zeeverkenners van 8 april t.e.m. vrijdag 15 april 2022 op Basis
Westdiep Louis Coiseaukaai 9/11 in Brugge.
Datum:
Handtekening:
(* schrappen wat niet past)
Mijn kind rookt/rookt niet. En zo ja, mag dit doen op de afgesproken plaatsen en
tijdstippen. (schrappen wat niet past)

✀--------------------------------------------------------------------------------------------------individuele steekkaart

Voor een weekend/cursus/kamp vragen we jullie steeds een fiche in te vullen met
belangrijke informatie (medische zaken, toelatingen e.d.).
Sinds dit jaar doen we dit online en zullen we jullie in het vervolg enkel vragen om
eventuele wijzigingen daar te registeren. Op de volgende link kan je inloggen of je
eerst registreren.
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
Hoe je je moet registeren kan je ook zien op:
https://www.youtube.com/watch?v=V2oE_omaUpw of typ in youtube “account
groepsadministratie” in en klik op het eerste filmpje.
Je lidnummer vind je terug op je lidkaart. Deze hebben we in het begin van het jaar
uitgedeeld.
Eenmaal ingelogd kijk je je gegevens na en vul je deze zo volledig mogelijk aan
(ook meerdere adressen zijn hier mogelijk).

Vervolgens klik je op “opslaan en verder naar individuele steekkaart”.
Je overloopt de lijst met vragen en vult deze in, op het einde klik je op
“opslaan en goedkeuren”.
Heb je vragen of problemen hiermee? Aarzel niet om ons te contacteren.
Tuur:
Luka:
Robin:
Mauro:
Raf:

+32 476 08 59 71
+32 487 70 56 60
+32 477 26 16 65
+32 499 76 41 00
+32 495 70 50 79

