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Beste Welpen, 

Het nieuwe seizoen begint al snel weer, en hopelijk hebben jullie er net zo’n zin in als wij. 
Voordat we aan dit seizoen beginnen, heeft de welpenleiding alvast een aantal mededelingen voor 
jullie. Lees deze brief daarom A.U.B. goed door, zodat jullie goed voorbereid zijn als we weer 
kunnen beginnen! 
 
Het af- en aanmelden 
 
Iedereen begrijpt natuurlijk dat een welp niet altijd bij elke bijeenkomst kan zijn. En als dat zo is, 
dan is dat natuurlijk jammer, maar geen probleem. Tenminste, zo lang als de welp tijdig afgemeld 
wordt. Een probleem waar wij vorig seizoen vaak last van hadden is dat welpen niet of zeer kort 
voor een bijeenkomst afgemeld werden. Dit waren vaak ook dingen waarvoor wel tijdig afgemeld 
had kunnen worden.  
 
Dit is zeer vervelend voor de leiding, aangezien wij bij het maken van programma’s rekenen op 
een aantal kinderen dat komen. Als dan blijkt dat maar de helft of minder van de welpen er is, dan 
komt het vaak voor dat wij onze geplande programma’s niet uit kunnen voeren, en net voor het 
draaien iets geheel nieuws moeten verzinnen. Of wij kopen bijvoorbeeld spullen in voor een 
kookprogramma, dat dan verspilt geld is. Ook voor de welpen zelf is dit vervelend, aangezien zij de 
leuke programma’s die wij hebben gemaakt mislopen. 
Omgekeerd is dit bij het aanmelden ook een probleem, want kort voor tijd aanmelden betekent 
vaak dat wij ons moeten haasten om de extra benodigdheden te regelen. 
 
Daarom willen wij graag vragen aan alle welpenouders of jullie de welpen graag op tijd af- en 
aanmelden. Bij gewone draaidagen zouden we dit waar mogelijk graag 3 dagen van te voren 
weten als uw kind niet kan komen. Wij snappen natuurlijk dat er op de dag zelf plotseling iets kan 
gebeuren zoals waardoor dit niet lukt zoals door ziekte of verkeersdrukte, maar als het van te 
voren bekend is laat dit ons alstublieft zo vroeg mogelijk weten. Dan hebben wij wat speelruimte 
om besluiten te nemen wat betreft het programma, en voorkomen wij zoveel mogelijk verspilde 
materialen. 
 
Het Uniform 
 
Zoals iedereen weet hebben onze welpen een hele mooie groene bloes en een blauwe das. Deze 
bloes en das hebben vele voordelen: er zitten lekker veel zakken in, ze zijn makkelijk te wassen, 
en vooral belangrijk is dat ze laten zien dat je bij onze welpengroep hoort. Helaas merkte we vorig 
seizoen toch dat het best wel vaak voorkwam dat er welpjes zonder uniform naar de 
bijeenkomsten kwamen. 
 
Wij willen jullie daarom vragen om te zorgen dat de geïnstalleerde welpen met een compleet 
uniform naar de scouting komen. Wat telt als uniform heb ik hier even samengevat.  
Het complete uniform komt in 2 types: 
 

• 1 groene bloes met de goeie insignes, 1 das met de 2 kleuren lichtblauw/donkerblauw en 1 
dasriem. 
 
Of 
 

• 1 zomer T-shirt met het logo van Scouting Paulus, 1 das met de 2 kleuren 
lichtblauw/donkerblauw en 1 dasriem.  
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Er is altijd een das met een dasriem nodig. 
 
Dit is omdat de das met de 2 kleuren lichtblauw/donkerblauw specifiek is voor Scouting Paulus. De 
meeste kinderen dragen ook geen das tijdens het spelen, waardoor onze das meteen duidelijk 
maakt dat de welpen bij ons horen als we ergens heen gaan. 
 
Als er een gedeelte van het uniform kwijt is, of als je reserve kleding wilt, meld dit dan alstublieft 
even bij de welpenleiding. Het zomer T-shirt  is geen onderdeel van de installatie en moet daarom 
apart besteld worden. Wij bestellen deze kleding dan zodra dit kan, en geven deze aan de welpen 
mee zodra het er is. 
 
Geldzaken 
 
Zoals iedereen weet zijn de prijzen van bijna alles omhoog gegaan de laatste tijd, en dit heeft ook 
effect op onze welpengroep. Dit betekent helaas dat wij een paar zaakjes moeten veranderen wat 
betreft geldzaken. Wij zullen in de toekomst wat strenger moeten zijn wat betreft de betalingen, en 
gaan dit dus ook beter controleren. Als een welp bijvoorbeeld zijn bloes nog niet betaald heeft op 
de dag van zijn installatie, dan kunnen we deze welp helaas niet installeren. 
 
Ook de eigen bijdrage van de kampen moet door de stijgende kosten helaas wat omhoog. Zoals 
dit er nu naar uit ziet worden de kosten dit jaar als volgt: 

• Het Wenweekend kost €10,--   

• Het Winterweekend kost €35,--   

• Het Zomerkamp kost €125,--   
Wij proberen zoveel mogelijk te sparen om zeker aan deze kosten vast te houden, maar wij vragen 
alstublieft om begrip als dit door omstandigheden nog veranderd. Ook doen wij als scoutinggroep 
door het jaar heen mee aan een aantal geldverzamelingsacties om de scouting te ondersteunen. 
Wij willen de welpen alvast vragen om hier zoveel mogelijk aan mee te doen, zodat wij met zijn alle 
weer een boel leuke dingen kunnen doen dit jaar. 
 
Verder wat meer algemene geldzaken:  

• Sommige welpenouders hebben contributie betaald voor de maanden Juli en Augustus. 
Aangezien wij geen bijeenkomsten hebben in deze maanden, hoeft er dan ook geen 
contributie betaald te worden.  
 

• Houd er rekening mee dat betalingen van contributie niet via een automatische incasso 
lopen. Dit betekent dus dat je dit zelf over moet maken, of als je dit automatisch laat doen, 
dat je dit zelf tijdig stop moet zetten. 
 

• Wij merken dat sommige welpenouders niet weten op welk rekeningnummer ze betalingen 
aan de welpengroep moeten overmaken. Het gebeurt wel eens dat deze ouders dan de 
betaling overmaken op een ander rekeningnummer van scouting waar zij wel mee bekend 
zijn zoals dat van de bevers. Dit maakt het vaak moeilijk voor ons om te achterhalen of iets 
wel betaald is, en waar die betaling heen is gegaan.  
 
Het rekeningnummer van de welpen staat meestal aan de onderkant van onze officiële 
brieven, en voor de zekerheid: 
Voor contributie en overige betalingen aan de welpen, is dit ons rekeningnummer: 
NL36ABNA0420660976 
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Dat waren de mededelingen dan weer, hopelijk zien we jullie allemaal weer in het nieuwe seizoen! 
Dit begint met het openingsweekend op 10 en 11 september, en de eerste draaidagen van de 
welpen zijn op 15 en 17 september. We sturen snel een agenda brief met meer informatie. 
Tot dan! 
 
Groetjes, 
De Welpenleiding 
 
Bij vragen of onduidelijkheden zijn hier de telefoonnummers: 
 
Zaterdag ochtend groep: 
Wendy       06-14905672 
Mattijs       06-20389502 
Lars       06-24849536 
Dianne       06-30240007 
Carmina      06-15179221 
 
Donderdag avond groep: 
Tom       06-38453267 
Elke       06-57547986 
Dafne       06-31052231 
Kevin        06-36030702 
Bren       06-21653984 
Djoeni:       06-13067570 

Pauline:      06-24118002 

Voor contributie en overige betalingen, is dit ons rekeningnummer: NL36ABNA0420660976. 
Ook per e-mail zijn we bereikbaar: welpen@scoutingpaulus.com  
Breng ook eens een bezoekje aan onze website: www.scoutingpaulus.com  
En volg ons op Facebook en Instagram: @scoutingpaulushelmond 
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