
Nieuw werkjaar Sint-Paulusgilde 2018-2019 
Beste leden en sympathisanten, 

 

We schrijven deze brief midden augustus 2018. Het nieuwe werkjaar 2018-2019 kondigt zich aan! 

Met veel enthousiasme gaan we als bestuur er weel volop tegen aan, weliswaar in een andere 

vernieuwde en afgeslankte vorm. 

Daarom schrijven we deze brief aan al onze leden, niet alleen om jullie te bedanken voor de jaarlijkse 

steun en aanwezigheid op onze agenda van activiteiten, maar ook om het jaargang met een andere 

aanpak voor te stellen. 

Sint-Paulusgilde versie 2.0 in 4 punten... 

 Concept SPG behoudt zijn gekende waarden – wij zijn  “Oud scouts in beweging” 

Wij staan open voor alle oud-scouts, jong en oud en uiteraard ook voor hun partners en kinderen 
Wij willen een aantal keer per jaar zelf activiteiten organiseren, maar we laten graag ruimte voor 
andere initiatiefnemers die voor de Sint-Paulusgilde iets willen organiseren 
Wij willen onze activiteiten de scoutsgeest levendig houden 
Ook andere ingeweken oud-scouts die geïnteresseerd zijn, zijn welkom ”eens scout – altijd scout” 
Wij vinden het belangrijk dat de Sint-Paulusgilde ook na 50 jaar blijft voortbestaan 

We gaan ons verder inzetten wat ons bestaansrecht geeft, namelijk het verbinden van de 
verschillende scouts groepen door gemeenschappelijke activiteiten. 

 Instroom van afscheidnemende leiding – gratis lidmaatschap voor 1 jaar 

We hebben voor de start van de zomervakantie de groepsraden van scouts Beveren gaan bezoeken, 

met doel Sint-Paulusgilde te herintroduceren en het bestuur een gezicht te geven. Het is namelijk de 

instroom van nieuwe generaties dat ons nog minstens 50jaar doet voortbestaan! 

Alle afscheidnemende leiding kregen een goodie-bag, inclusief pen met ons logo en een gratis 

lidmaatschap voor 1 jaar SPG. 

 Open bestuur – open platform *NIEUW* 

SPG biedt een platform aan om op een wettelijk (lees: feitelijke vereniging) en veilig verzekerd kader, 

spontane en geplande activiteiten te organiseren, al dan niet samen met het (open) bestuur. 

Contacteer ons voor bv. een frisbee tornooi, een groepsuitstap, sjoractiviteit,.. 

Wij bieden aan: een verzekering, steunkas, erkende vereniging, netwerk leden, organiserend kader, 

communicatie platform,... 

 Nieuwjaarsreceptie 

We brengen de receptie tot in het lokaal van elke groep, met doel zo veel mogelijk actieve en 

nieuwsgierige niet-actieve/oud leiding te verzamelen. 



Het open bestuur verzorgt de setting, hapjes en drankjes, maar zal de kans geven aan de 

groepsleiding om hun eigen werking kort voor te stellen.  

Vorige (groeps)kamp met foto’s, aantal leden en leiding, reclame eetfestijn, lopende (bouw) 

projecten... tof om te horen wat jullie allemaal realiseren, toch ! 

...Zo dit is onze verdere aanpak en hier gaan we ook volop voor! 
 

In bijlage geven onze TWEE activiteiten  met een PLUS activiteit aangemeld door één van onze 

leden! We hopen dit verder op te vullen met vrije initiatieven die we graag verspreiden!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We sluiten deze brief af met een GROTE DANKJEWEL voor onze afscheidnemende bestuursleden 

Annelies en Barbara die steeds met veel enthousiasme gezocht hebben naar een variëteit van 

activiteiten en gezorgd hebben voor het verder bestaan van Sint-Paulusgilde! 

Daarmee ook een oproep om ons bestuur te vervoegen m/v!  

sintpaulusgilde@scoutsbeveren.be – 0495/49.38.12 

 

Een stevige linker, Het bestuur 2018-2019,  

Niels, Joris en Ruben 

Nieuw lid vanaf werkjaar 2018-2019? Dan ontvang je 

deze GRATIS pen (één per gezin) 

Vergeet je adres niet mee te delen op je overschrijving!  

Was u reeds lid gedurende het werkjaar 2017-2018, dan 

krijgt u bij deze brief de pen mee. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoe kan je ons bereiken? 

Via mail 

sintpaulusgilde@scoutsbeveren.be 

Krijg persoonlijk een bericht over de activiteiten en andere nieuwsberichten. 

Schrijf u in via mail, mocht u nog geen berichten krijgen. 

Via Facebook 

Zoekterm “Baden Powell” en vraag een vriendschap aan. 

Daarna kan je lid worden van onze ledengroep Sint-Paulus Gilde met de laatste 

nieuwtjes en activiteiten. 

Via de website  

www.scoutsbeveren.be 

Publicatie van agenda, activiteiten en andere. 

Via telefoon  

0495493812 (Ruben) 0493196705 (Niels) 

mailto:sintpaulusgilde@scoutsbeveren.be
http://www.scoutsbeveren.be/

