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Jullie kennen deze knapperd nog 
van vorig jaar en missen waar-
schijnlijk al zijn onweerstaanbaar 
haar. Deze Assertieve Fodi is niet 
eentje van de Aldi en is ongeloofe-
lijk goed in het trappen van een pe-
nalty. Hij is allesbehalve een stress-
konijn, dit is Brecht Courteyn.

Totem: Assertieve Fodi 
Geboortejaar: 1998 
GSM-nummer: +32 478 66 75 95

Na een jaartje bij de welpen te 
staan is deze jongedame helemaal 
klaar om voor de givers te gaan. Zo 
treedt ze in de voetsporen van haar 
zus ze is dus zeker de juiste per-
soon voor deze klus. Ze zal dit jaar 
als EHBO- verantwoordelijke de 
givers verzorgen dus alle angsten 
voor verwondingen kunnen al me-
teen worden opgeborgen. Jullie on-
dervinden vast nog wel dat ze altijd 
klaar staat om mee te doen met een 
spel. Ze is levenslustig, opgewekt 
en wordt zelden boos, dit jaar jullie 
favoriete vrouwlijke leiding: Hanna 
Decroos.
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Totem: Levenslustige Chinchilla 
Geboortejaar: 2001 
GSM-nummer: +32 478 38 42 11



Deze jongman kennen de meeste 
van jullie waarschijnlijk nog van 
bij de jonggivers en sindsdien is 
hij nog geen haar veranderd. Onze 
brandweerman in spé werd dit 
jaar ook nog voetballer en tuinier, 
maar wij kennen hem vooral als de 
leiding die elke week de welpen 
een middag vol plezier bezorgde. 
Dat hij nog altijd enthousiast voor 
de boeren supportert vergeven we 
hem dus voor even, want Sint-Pol 
zit in zijn hart en dat is voor het 
leven!

Totem: Oprechte Spinaap 
Geboortejaar: 1997 
GSM-nummer: +32 492 64 07 22

Deze geliefde krullebol staat paraat 
om dit jaar opnieuw jullie giverlei-
der te zijn. Naast scouts trapt hij af 
en toe een balleke en dat vindt hij 
best wel fijn. Samen met een ande-
re giverleider vormt hij een episch 
DJ-duo dus als je een verzoekje hebt 
in de giverbar, vragen sowieso. Aan 
de hogeschool studeert deze beer 
van een vent event en projectma-
nagement. We zweren u, ooit wordt 
hij voorzitter van de NAVO, hier is 
Vanoutryve Bavo.

Deze gemoedelijke orang-oetan is 
dit jaar jullie muziekman! Ervaren 
leider is hij wel, daarom is hij dit 
jaar nog zo fel! Na twee jaar die 
snotneuzen van kapoenen, geeft 
hij iedereen graag drie zoenen! De 
rosse genen van de familie heeft hij 
niet mee, maar dit jaar gaat hij met 
de givers in zee. Hier is de enige 
echte Boris Vanoverbeke, d’en deze 
geeft geen gebreke!
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Totem: Aangename Maraboe 
Geboortejaar: 1999 
GSM-nummer: +32 468 11 23 07

Totem: Gemoedelijke Orang-Oetan 
Geboortejaar: 1999 

GSM-nummer: +32 493 58 94 85

takleider



Vergaderingen

uniform
1. Het groepslintje, bovenaan de rechtermouw, onge-

veer een vinger onder de naad.

2. Drie vingers onder het groepslintje komt het groeps-
schildje. Het is de bedoeling dat je het zo opnaait 
dat er geen wit meer te zien is.

3. Het jaarkenteken, boven je rechterborstzakje.

4. De patrouillelinten, aan de linkerschouder.

5. Het takkenteken, bovenaan op de linkermouw, on-
geveer een vinger onder de naad.

6. Als je het groene of blauwe boekje hebt behaald: het 
groene of blauwe puzzelstukje op je linkermouw, 
onder het giverteken.

7. Je totemnaam op een wit lint boven je linkerborst-
zak. Je krijgt je totem op je tweede zomerkamp.

8. Het beloftekenteken, op je linkerborstzakje, zodra je 
je belofte hebt gedaan.

Ook dit jaar vinden de vergaderingen plaats op een za-
terdag van 13u45 tot 18u op ons lokaal in de Lostraat. 
De givers worden elke week verwacht met de fiets en 
nemen liefst hun eigen fietshelm mee. 

Na elke gewone vergadering is er een uurtje barmo-
ment voorzien tot 19u, daarna gaan we gezamenlijk 
een frietje stekken in de Tenderly. Het bar- en frietmo-
ment vallen buiten de uren van de effectieve vergade-
ringen en zijn dus volledig vrijblijvend.

Om de werklast van de givers (en de giverleiding) 
te besparen worden tijdens de kerst-, paas en einde-
jaarsexamens avondvergaderingen gegeven. Deze 
starten om 19u en eindigen om 22u. Ook dan is er een 
vrijblijvend barmoment tot 23u. Net zoals bij de gewo-
ne vergaderingen worden jullie op de avondvergade-
ringen met de fiets verwacht. Vergeet je fluovestje niet 
mee te nemen.

In de maandbrieven zal te vinden zijn wanneer de 
avondvergaderingen plaatsvinden. Deze worden via 
mail doorgestuurd en kan je ook altijd vinden op de 
site (www.sint-pol.be)

9. De PL- of HPL-linten, uiteraard enkel voor PL’s en 
HPL’s, aan beide zijden of enkel rechts van het be-
loftekenteken op je linkerborstzak

Korte groene broek (geen lange dus). Met uitzondering 
als het vriest dan mag je een lange broek aandoen.



De giverwet
Eerstejaars, begin maar al te blokken want tegen herfst-
weekend moet je de wet rats van buiten kennnen.

Als givers willen wij oprecht tegenover onszelf, de an-
deren en God samen een weg zoeken in de wereld van 
de mensen. Alles naar juiste waarde leren schatten en 
dienstbereid een antwoord geven. Daarom zullen wij 
als vrienden samenleven; ons harden in de natuur; de 
wereld exploreren en ons bekwamen om eerlijk, stijlvol 
en blij de aanvaarde taken te voltooien.

Alcohol,
roken &
drugs
Tijdens de bar na de vergadering 
wordt er nooit alcohol gedronken. 
Tijdens het scoutsjaar zijn er drie 
momenten waarop 16 plussers wel 
eens een pintje kunnen drinken. 
Een van deze momenten valt op 
onze eigen georganiseerde open 
bar. De andere twee momenten val-
len op kamp. Tijdens deze momen-
ten ziet de leiding er op toe dat er 
met mate gedronken wordt. Indien 
hierover vragen zijn kan u ons altijd 
contacteren.

Over roken en drugs hanteren we 
de nultolerantie: deze zijn nooit 
welkom op de scouts.

Afspraken
Indien je niet aanwezig kan zijn dan laat je dit weten 
aan een van de leiders. Dit kan je doen via  
giverleiding@sint-pol.be, met een sms’je, via een face-
bookbericht of gewoon mondeling de week ervoor.

GSM’s, iPod’s en andere geluidsdragers, wapens en le-
vensbedreigende voorwerpen zijn van geen nut tijdens 
de vergaderingen. Als je toch een iPod wil meenemen 
om tijdens de bar wat muziek op te leggen kan deze 
altijd in bewaring gegeven worden tijdens de vergade-
ring, doe je dit niet dan draag je hiervoor zorg op eigen 
verantwoordelijkheid. 

Net zoals wij van tijd tot tijd een activiteit organiseren 
op ons lokaal om onze kas te spijzen (denk aan ODA of 
open-bar), zo nodigen ook andere scoutsgroepen ook 
graag eens anderen uit op hun lokalen. Soms zijn ook 
Givers hiervoor uitgenodigd. Wij – de leiding – kunnen 
niet garanderen dat we altijd op deze evenementen 
aanwezig zullen zijn en dat we bovendien op iedereen 
een oogje in het zeil kunnen houden. Jullie aanwezig-
heid valt daarom buiten onze verantwoordelijkheid. 
Maar hierover dus goede afspraken met jullie ouders 
hieromtrent. 



Buitenlands
kamp
Om de drie jaar gaan de givers op buitenlands kamp. 
Hoera Hoera het is dit jaar! De bestemming van dit 
epische kamp gaan we later nog meedelen. We kun-
nen wel al vertellen dat we op kamp gaan ergens in de 
periode tussen 6 en 20 juli.

Dit kamp zal duurder zijn dan een normaal groot 
kamp. Daarom zullen we de prijs opsplitsen in meer-
dere schijven.

Meer info over het buitenlands kamp zal je krijgen op 
een info-avond later dit scoutsjaar.

Scouting
op maat &
de UiTPAS
Voor wie de kostprijs van het lidgeld of kampgeld 
moeilijk ligt voorzien Scouts en Gidsen Vlaanderen en 
Stad Gent fikse kortingen via scouting op maat en de 
UiTPAS. Wil je hier meer info over, contacteer ons dan 
gerust via giverleiding@sint-pol.be of groepsleiding@
sint-pol.be

?



Contact & 
social media
Mail:  Giverleiding@sint-pol.be 
  Groepsleiding@sint-pol.be

GSM:  Tibo: +32 492 64 07 22 
  Brecht: +32 478 66 75 95 
  Bavo: +32 468 11 23 07 
  Hanna: +32 478 38 42 11 
  Boris: +32 493 58 94 85

Facebook:  Givers Sint-Pol ‘19-’20 
  Scouts Sint Paulus Gent

Instagram: Onze hippe scouts heeft na Facebook nu ook Insta! 
  scouts_sintpol

Belangrijke
data
ODA (OpenDeurAvond): 12 oktober

Herfstweekend: 25-27 oktober

Begin avondvergaderingen: 29 november

Kerstkamp: 20-22 december

Gouwfilm: 11 januari

Districtsweekend 14 - 16 februari

Midweek: 01 - 06 maart

Eetfestijn: 28 maart

Paaskamp: 05 - 10 april

Grootkamp: Periode 06 - 20 juli


