
Deze bundel zit boordevol tips en tricks over:

Jaarplanning // Communicatie en Ledenwerving // Eenheidsondersteuning
Verzekeringen en Administratie // Vorming // Diversiteit // Evenementen  

Internationale kampen // Producten // Jaarthema ...

Gewoonweg alle info om jullie te ondersteunen   
bij dé opstart van het nieuwe scoutjaar!



Dag (nieuwe) (A)EL
Een nieuw scoutsjaar staat voor de deur. 
Hier hoort veel plan- en voorbereidings-
werk bij. Om jullie te helpen hebben we alle 
nuttige informatie samengevoegd in deze 
startbundel. Neem deze bundel zeker mee 
naar de eenheid en laat de leid(st)ersploeg 
de publicaties bekijken tijdens de eerste 
eenheidsraad. Deze bundel zit boordevol 
informatie om jullie als eenheid te onder-

steunen! 

JAARPLANNING EN  
EVENEMENTEN

Als (A)EL moet je heel wat onthouden. 
FOS Open Scouting doet haar uiterste best 
om je hierin te ondersteunen zodat jij je een-
heid optimaal kan leiden. Hiervoor proberen 
we ook orde te scheppen in de data & dead-
lines. Gebruik de jaarplanner met nationale 
data als basis om jullie jaar te plannen. Tips 
hoe je dit kan doen vinden jullie op de jaar-
planner. Daarnaast zijn er ook bladwijzer- 
kalenders zodat jullie steeds de be-
langrijkste data kunnen bijhouden. 
Hou ook rekening met de verschillende  
(administratieve) deadlines! 

EENHEIDSONDERSTEUNING

COMMEE
Wist je dat er bij FOS Open Scouting 
een team is dat zich bezighoudt met de  
ondersteuning van onze 53 eenheden?  
Bij de Commissie Eenheden – of kortweg 
de COMMEE – kan je als leid(st)er en (A)EL 
terecht met al je vragen en problemen over 
ledenwerving, kamporganisatie, motiva-
tie in de leidersploegen en heel veel meer.  
De COMMEE organiseert 5 keer per jaar 

(A)EL-netwerken in 4 verschillende regio’s. 
(A)EL’s kunnen daar  uitwisselen over rele-
vante thema’s en input geven aan elkaar 
en FOS Nationaal. Op de postkaart van  
COMMEE kan je  hun ondersteuningsaan-
bod terugvinden. Volgend werkjaar stellen 
ze nieuwe tools voor om jullie te ondersteu-
nen op vlak van eenheidsfinanciën. 

INFOMOMENT  
EENHEIDSONDERSTEUNING

Zet vrijdag 13 september alvast in jullie 
agenda: dan is er het infomoment voor een-
heidsondersteuners waar onze nationaal 
vrijwilligers en stafmedewerkers korte ses-
sies geven over uiteenlopende thema’s. Hét 
moment om FOS Open Scouting te leren 
kennen en veel informatie te verzamelen 
voor jullie eenheid! Je kan inpikken en weg-
gaan wanneer je wil én we voorzien een hap-
je en een drankje. Meer info op de flyer van 
het infomoment eenheidsondersteuning.

ADMINISTRATIE

ADMIBUNDEL
De admibundel is er om jou te informeren 
over administratieve zaken en om formu-
lieren te verspreiden. De bundel en al de  
formulieren vind je ook op onze website  
onder ‘Administratie’. Als je een geprint ex-
emplaar wenst kan je dit aanvragen en 
meekrijgen op de infoavond eenheidson-
dersteuning in september (13/09). De versie 
2019-2020 zal eind augustus beschikbaar zijn.

LIDGELD
Voor het scoutsjaar 2019-2020 bedraagt 
het lidgeld dat jullie moeten betalen 
aan FOS Open Scouting 30 euro per lid  
(1 euro meer dan vorig jaar). Elke eenheid 
beslist zelf hoeveel lidgeld er in totaal aan 



de leden wordt gevraagd om de overi-
ge werkingskosten te dekken. De meeste 
eenheden proberen het lidgeld zo laag mo-
gelijk te houden door financiële acties en 
dankzij gemeentelijke subsidies. Voor leden 
die het financieel moeilijk hebben is er het 
SOM-kort tarief van 10 euro. Je kan hiermee 
het lidgeld met 20 euro omlaag halen, maar 
ook de eenheid doet dan best nog een extra 
inspanning.

VERZEKERING
Alle leden en dus ook leid(st)ers zijn via FOS 
Open Scouting vzw aanvullend verzekerd 
tijdens scoutsactiviteiten (lichamelijke on-
gevallen en burgerlijke aansprakelijkheid) en 
de verplaatsing van en naar de scoutsacti-
viteit (lichamelijke ongevallen). Informatie 
hierover vinden jullie in deze bundel op de 
fiche verzekeringen en op het verzekerings-
kaartje. Daarnaast vinden jullie ook de 2 
aangifteformulieren in de bundel. Al deze 
informatie en meer kan je ook terugvinden 
op onze website onder ‘verzekeringen’.

KEEO 
Op 1 september start een nieuw scoutsjaar. 
We verwachten dat jouw eenheid dan de le-
denadministratie aanpakt. Het scoutsjaar 
begint steeds met een massa aan nieuwe 
en oude informatie die je moet controleren, 
verwerken en aanpassen. KEEO is er om 
dit gestructureerd te laten verlopen. In de 
startbundel vinden jullie een checklist voor 
KEEO. Pak meteen je nieuwe leid(st)ers-
ploeg aan. Voor nieuwe leden dien je na het 
vervallen van hun proefverzekering meteen 
ook het lidgeld storten. Voor bestaande le-
den ligt de deadline op 15 november, deze 
kan je dus gebundeld verwerken.

COMMUNICATIE

FOS Open Scouting wil je gedurende het 
scoutsjaar prikkelen met tips en informa-
tie. Uiteraard willen we zo veel mogelijk  
bomen sparen. Geen magazines of krantjes 
dus: de meeste informatie stroomt digitaal 
naar je toe. We beperken niet alleen onze 
ecologische voetafdruk; Ook onze commu-
nicatie-afdruk op jouw postbus & mailbox 
proberen we klein te houden. Of je dus veel 
of weinig hoort van FOS Open Scouting: 
dat is een beetje je eigen keuze. In de fiche 
communicatie vind je alvast al onze com-
municatiekanalen en enkele tips hoe je als 
eenheid op de hoogte kan blijven van al onze 
nieuwtjes en informatie en hoe je aan de 
slag kan met de huisstijl! 

VORMING

Proeven van vorming en zo je groeipotentieel 
ontdekken. Dat vinden we als scoutsbewe-
ging heel belangrijk. Door elke week leiding 
te geven leer je gewoon door het te doen. 
Onze leden leren dan weer van elkaar en 
van jullie. Learning by doing: we like. Maar 
wie meer bagage wil en sneller wil groeien, 
kan mee op een van de vele cursussen van 
FOS Open Scouting.

Ontdek op de poster van TRAVO alle cur-
sussen en data! Op de fiche van TRAVO  
vinden jullie nog meer info over de verschil-
lende cursussen. Speciaal voor scouts &  
gidsen uit een seascoutseenheid organi-
seert de Vloot een aantal cursussen rond 
roeien en zeilen op stilstaand & getijden 
water. 



DIVERSITEIT

FOS Open Scouting is een actief pluralis-
tische jeugdbeweging. Dat wil zeggen dat 
we actief op zoek gaan naar ontmoeting 
en dialoog.  Samen praten over diversiteit 
binnen en rond je eenheid hoort daar zeker 
bij. Speel eens een stadsspel met jongeren 
met een mentale beperking of organiseer 
een buurtfeest of speelstraat. Het behoort 
allemaal tot de opties. Contacten leggen en 
nieuwe kinderen en jongeren leren kennen 
uit je buurt levert leuke samenwerkingen en 
vriendschappen op! Ploeg diversiteit heeft 
verschillende tools voor jullie. De ploeg biedt 
ook begeleiding op maat aan bij het organi-
seren van activiteiten en  ondersteunt jullie 
bij specifieke vragen rond diversiteit.

Daarnaast ondersteunen ze ook leden die 
het financieel iets moeilijker hebben. In de 
folder ‘Solidariteit op maat’ vinden jullie 
meer informatie over tegemoetkomingen 
op lidgeld en op kampen en activiteiten. De 
folders van jeugdwerk voor allen geven de 
leiders en leidsters meer info over drempel-
verlagend werken.

INTERNATIONAAL

FOS Open Scouting is lid van zowel 
WOSM (World organization of the Scout  
Movement) als WAGGGS (World associati-
on of girl guides and girl scouts). Beide we-
reldbewegingen tellen samen ongeveer 50 
miljoen leden. Zij zijn er in de eerste plaats 
om al die scouts te verenigen en te onder-
steunen! 

WOSM en WAGGGS  organiseren ook enkele 
internationale kampen. Jamboree zegt je 
ongetwijfeld iets. Daarnaast hebben ze nog 

andere kampen en bijeenkomsten die jullie 
kunnen ontdekken in de poster internatio-
nale kampen. Ga je zelf met je eenheid op 
buitenlands kamp? Kom dan zeker naar het 
internationaal café of ontdek alle info in het 
boekje Op Buitenlands Kamp.

JAARTHEMA

Elk jaar zetten we een bepaald thema in de 
kijker. Het jaarthema van dit jaar ontdekken 
jullie in deze bundel. We dagen jullie uit om 
met het jaarthema aan de slag te gaan! 

PRODUCTEN

Met de vrijwilligers van FOS Nationaal ont-
wikkelen we elk jaar een product. Welke 
producten wij allemaal in petto hebben kan 
je in de Fiche Producten vinden. De meeste 
producten zijn beschikbaar via de FOS Shop 
of op het nationaal secretariaat. 

FOS SHOP 

De FOS-Shop is een winkel voor al je 
FOS-basics: van uniform tot gamel, maar 
ook met buitenleven-must-have’s in de rek-
ken. Door jouw aankoop in onze winkel of 
via deze website steun je rechtstreeks FOS 
Open Scouting. De FOS-Shop kan ook iets 
betekenen voor jullie eenheid! Wat? Dat ont-
dekken jullie in de flyer van FOS Shop





PLOEGEN

TRAVO
Organiseert alle algemene cursussen rond 
scouting voor leiding.

DE VLOOT
Werkt specifieke ondersteuning uit voor 
seascouts, zoals nautische cursussen, 
spelideeën,…

Kris Masereel
Pedagogisch stafmedewerker
Hij ondersteunt de Vloot en de nationale 
vormingsploeg TRAVO
kris@fos.be

VISIE
Werkt kaders uit om het spel van scouting 
te onderbouwen en inspireren.

DIVERSITEIT
Is het kloppend hart van diversiteit binnen 
FOS Open Scouting: van visie tot concrete 
ondersteuning.

Blanka Bolonyai
Stafmedewerker visie & diversiteit
Al je vragen omtrent diversiteit en visie zijn 
bij Blanka aan het juiste adres!
blanka@fos.be

JAHOE!?
Maakt producten voor eenheden rond aller-
lei aspecten van scouting.

COMMUNICATIE
Zorgt dat al de doelgroepen van FOS Open 
Scouting worden bediend.

Emil Everaert
Stafmedewerker communicatie & producten
Als communicatieverantwoordelijke vindt 
hij voeding bij de ploeg communicatie.  
Ook JaHoe!? valt onder zijn/haar hoede.
emil@fos.be

LOGISTIEK
Beheert het FOS-materiaal en ondersteunt 
op grote evenementen.

SAAMDAGEN
Zorgt er jaar na jaar voor dat Saamdagen 
een logistiek & programmatorisch pareltje is.

INTERNATIONAAL
Kijkt voorbij de grenzen van FOS Open 
Scouting.

Jan Verbeure
Stafmedewerker evenementen en  
(inter)nationale activiteiten. 
Hij is de steun en toeverlaat van de Saam-
dagenploeg, de logistieke ploeg en de ploeg 
internationaal.
Jan@fos.be

NATIONALE STRUCTUUR

FOS Open Scouting, dat ben jij. Maar FOS Open Scouting, dat is ook een bonte verzameling 
scouts en gidsen die in werkgroepen, ploegen en commissies bouwen aan de toekomst van 
onze jeugdbeweging. Allemaal nemen ze een nationaal engagement op zich, velen zelfs in 

combinatie met leiding geven in eigen eenheid. 



COMMISSIES

FEDERAAL BESTUUR
Het Federaal Bestuur is de Raad van  
Bestuur van FOS Open Scouting en staat in 
voor het globale beleid van onze beweging.

BELEIDSCOMMISSIE
De maandelijkse bijeenkomst van ploegaf-
gevaardigden.

Hannes De Reu
Federaal verantwoordelijke 
... en tevens lid van het Federaal Bestuur, de 
Beleidscommissie en de Commissie Eenhe-
den
hannes@fos.be 

COMMISSIE EENHEDEN
Ondersteunt (eenheids)leiding en brengt 
hen samen om uitwisseling te stimuleren.

Jil den Hartog
Stafmedewerker Eenheden &  
Stadsondersteuner Antwerpen
(A)EL’s mogen haar bestoken met hun vra-
gen. Jil ondersteunt samen met Nina zowel 
de Commissie
Eenheden als de (A)EL-netwerken. Als 
stadsondersteuner heeft ze specifieke aan-
dacht voor de eenheden in Antwerpen.
jil@fos.be

Nina Vanslambrouck
Stafmedewerker Betrokkenheid & 
Stadsondersteuner Gent
Nina focust op de eenheden in Oost-Vlaan-
deren met specifieke aandacht voor de 
eenheden in Gent. Verzorgt ook het net-
werk in Oost-Vlaanderen en creëert meer 
betrokkenheid.
nina@fos.be

PAS OP! LOSLOPENDE  
STAFMEDEWERKERS

Carola Cuppens
stafmedewerker administratie en ICT
Ofte dé vrouw als het over ledenadministra-
tie, boekhouding, evenementen- & kampad-
ministratie en belastingvrije giften gaat.
carola@fos.be

Rik Gadeyne
Stafmedewerker bestuurszaken
Hij staat in voor de opvolging van onze be-
groting, beleidsrapportering, personeelsad-
ministratie, interne kwaliteitszorg etc. Ook 
de verzekeringen en de organisatie van de 
Algemene Vergadering zijn bij hem in veilige 
handen.
rik@fos.be

Eva Bosschaert
stafmedewerker FOS-Shop
Eva zorgt er voor dat onze FOS-Shop 
perfect draait. Op woensdag (14u-18u) is 
de winkel geopend. Eva is van maandag tot 
donderdag bereikbaar op het FOS-kantoor. 
Bestellingen doe je online fosshop.be of via 
info@fosshop.be.
eva@fos.be

Thomas de Wulf
Projectmedewerker KEEO & ICT 
Thomas zorgt er voor dat alle eenheden 
in het scoutsjaar 2020 – 2021 hun online 
ledenadministratie in een vernieuwd plat-
form (KEEO 2.0) kunnen doen. Daarnaast 
stelt hij op het landelijk secretariaat een 
aantal ICT zaken op punt. 
thomas@fos.be



MAAK ER EEN NONDEDJUURZAAM
SCOUTJAAR VAN


