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Financiële tussenkomt Jeugdbeweging 
Beste ouders, 

Een septembermaand is voor velen onder jullie een dure maand. Zo brengt het nieuwe schooljaar heel 

wat extra kosten met zich mee, een nieuwe boekentas, sportschoenen, een abonnement op het 

openbaarvervoer en dan heb je nog die lijst van knutselmateriaal voor de lessen plastische opvoeding. 

De meeste huishoudens bestaan ook uit meerdere kinderen, wat de kosten aanzienlijk opdrijft. 

 

Bij deze septembermaand hoort ook het inschrijvingsgeld van verschillende vrijetijdsbestedingen van 

uw zoon of dochter. En daar horen wij als Izegemse jeugdbeweging ook bij. 

 

Wij als FOS-eenheid proberen ons te 

onderscheiden van andere Izegemse 

jeugdbewegingen. Vertrekkend vanuit een 

actief pluralisme beschouwen wij de 

verschillende groepen mensen in onze 

samenleving als gelijkwaardig. Bij ons is er 

plaats voor iedereen, alle kinderen en jongeren vanaf 5 jaar zijn welkom in onze groep. Wij vinden dat 

etnische en sociale (financiële) afkomst, nationaliteit, geaardheid of fysieke omstandigheden nooit een 

reden mogen zijn om iemand te weigeren. Ook een verschil in filosofische, godsdienstige of politieke 

overtuiging is geen reden om iemand niet welkom te heten. Want elk beestje vindt bij ons een plaats.  

  

Elke ouder die een zoon en-/of dochter heeft dat lid is van een jeugdvereniging wordt geconfronteerd 

met verscheidene financiële kosten.  Het lidgeld, uniform, een zomerkamp of weekends, 

stapschoenen, een spaghettiavond of barbecue…  

 

Hier willen wij als eenheid het verschil maken. Er zijn immers heel wat mogelijkheden om scouting 

betaalbaar te maken voor iedereen. Gebrek aan informatie kan ook gezien worden als een vorm van 

armoede, wat kan leiden tot financiële moeilijkheden. Zo willen wij u als ouder informeren welke 

mogelijkheden er zijn om de financiële lasten van het lidmaatschap te verlichten. Uiteraard zal niet 

elke vorm van tussenkomst noodzakelijk en-/of mogelijk zijn. 

 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan is de eenheidsleiding steeds bereid 

bijkomende info te geven. Maar ook bij het helpen, vinden en invullen van nodige documenten mag u 

steeds beroep op ons doen. Dit alles kan steeds na een activiteit of via een huisbezoek op aanvraag.  

 

Scoutsgroeten, 

 

Alexander Geldhof  Tine Bommarez 

Eenheidsleiding 

36ste Fos De Jakketoes 

 

0494 29 16 92   0487/ 27 90 23 

Eenheidsleiding@jakketoes.b 
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Wat kost een jaar scouting? 
1. Inschrijvingsgeld + weekends + zomerkamp 

1.1. Inschrijvingsgeld  
Om deel te maken van onze eenheid moet er per werkjaar inschrijvingsgeld betaald worden. 

Dit jaar bedraagt dit 45€: 

- Hiervoor is uw zoon/dochter verzekerd voor lichamelijke ongevallen van, naar en tijdens 

de activiteit.  

- Er wordt ook tijdens de wekelijkse activiteiten een drankje mee aangeboden 

- Met het resterende geld kopen we knutsel- en spelmateriaal. 

1.2. Weekends + zomerkamp 
Er zijn elk jaar twee weekends en een zomerkamp. Het takweekend (met enkel de leeftijdsgroep) 

valt in het eerste semester, het paasweekend waarbij we met gans de eenheid er op uit trekken 

valt op het middelste weekend van de paasvakantie.  

- De prijs van een takweekend varieert tussen 15 à 25€, dit is afhankelijk van de kostprijs 

van de slaapplek.  

- Een paasweekend kost 20€.  

 

De kostprijs van het zomerkamp is afhankelijk van de leeftijd van uw zoon/dochter. De oudere 

takken gaan langer op kamp.  

- De prijs varieert tussen 115 – 135€. Indien meerdere gezinsleden meegaan is er korting. 

 

Tips:  

- Bij aankoop van kampeermateriaal (bergschoenen, slaapzakken, rugzakken…) is de 

kwaliteit van Decathlon ruim voldoende, men hoeft dus geen duurdere merken in 

speciaalzaken aan te schaffen. 

- Ook mag men steeds raad vragen aan leiding over eventuele aankopen. 

 

Welke terugbetaalmogelijkheden zijn er? 
De verschillende mutualiteiten 
Christelijke Mutualiteit: 

 * Lidgeld en kampen 

Download het CM-aanvragingspapier op onze site (www.jakketoes.be/contact.php), vul het in en 

plak er een gele CM-sticker op, laat het stempelen door de eenheidsleider en stuur het op naar de 

CM. 

 

 

http://www.jakketoes.be/contact.php
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Fiscale aftrekbaarheid (kinderen tot 12 jaar) 

SOM kort/Fonds (FOS Open Scouting) 
 

Onze nationale organisatie voorziet een hoeveelheid middelen om inschrijvingsgeld en geld voor 

weekends/kampen deels terug te betalen indien dit nodig is. Dit fonds, Solidariteit op Maat, zorgt 

ervoor dat elk kind (financieel) probleemloos kan aansluiten bij onze jeugdbeweging. 

SOM-kort: 

FOS-nationaal kan deels tussenkomen bij de betaling van het lidgeld, waardoor u uw fosser kan 

inschrijven voor 31 euro (i.p.v. 45). Vraag gerust eens na bij de eenheidsleider! 

 

Vrijetijdscheque (Stad Izegem)  
 

Om te bepalen of je kinderen recht hebben op vrijetijdscheques kan je terecht bij het OCMW (meer 

info: zie ook http://www.izegem.be/collections/81). 

 

 

2. Het uniform 
 

Het dragen van een uniform maakt ons herkenbaar als FOS-

leden, maar ook als groep. Het creëert een gevoel van 

verbondenheid en ook van gelijkheid. Ons uniform is ons 

heilig, met de nodige verfplekken, scheuren en emblemen is 

het een verzameling van herinneringen aan kampen en aan 

activiteiten. Maar iedereen groeit, al is het nu in de lengte of 

in de breedte. Als lid komt er een moment waarbij men voor 

een maatje groter moet gaan; een moment waarop er beroep gedaan moet worden op moeders 

en grootmoeders om de nodige emblemen over te zetten.  

 

 Om de prijs op ons uniform te drukken verkopen wij onze hemden onder de inkoopprijs bij 

onze nationale koepel. Zo is er geen onnodige kost voor jullie. 

 Ook is er een mogelijkheid om 2de hands-uniformstukken te kopen. Deze zijn nog in perfecte 

staat, maar passen gewoon voor een ander niet meer. Voor de helft van de prijs (15€ voor 

een hemd en een das) kan je dus al een uniform bij ons kopen. Het aanbod hangt af van 

hoeveel uniformen wij binnenkrijgen. Zelf kan je ook een gebruikt uniform kan je bij onze 

mini-FOS-shop in de lokalen verkopen. Hiervoor krijg je de helft van de aankoopprijs (mits het 

nog in degelijke staat is). 

http://www.izegem.be/collections/81
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Tip:  

- Koop je uniform een maatje groter, zo kan je het langer dragen.  

- Zorg er ook voor dat het uniform van je kind genaamtekend is (een stoffen label is het veiligst), 

zodat verloren uniforms snel hun baasje kunnen terugvinden!  

 

 

 

 


