
Juni 2018 // Voor alle eenheidsleid(st)ers van FOS Open Scouting 
Ter ondersteuning & voorbereiding van het nieuwe scoutsjaar 2018-2019. 
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Je kan dit boekje ook doorbladeren in issuu. 
Startboekje 2018, met dank aan ... 

alle stafmedewerkers van FOS Open Scouting, 
de vele vrijwilligers die hun steentje bijdroegen op de FOSwiki, 

de nationale vrijwilligers van FOS Open Scouting die alles uit de kast halen 
om de 51 eenheden van FOS Open Scouting maximaal te ondersteunen.

Fotografie door Thomas De Wulf en Gert-Jan Vanhoorde. 

https://issuu.com/fosopenscouting
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DATA

Als (assistent-)eenheidsleid(st)er heb je heel wat te 
onthouden. FOS Open Scouting doet haar uiterste best om 
je hierin te ondersteunen, zodat jij optimaal je eenheid kan 
leiden. Hiervoor proberen we ook in de data & deadlines 
orde te scheppen. Gebruik de kalender met nationale data 
als basis. Je vindt deze trouwens ook online terug op 
fosopenscouting.be/activiteiten. Je kan ze filteren zodat je 
nationale activiteiten, vormingen, Happy Hours, etc. van 
elkaar kan onderscheiden. Als je graag je eigen 
eenheidsevenementen (bvb. een fuif of een spaghettiavond) 
op deze stek ziet verschijnen, dan kan dat. Meld je aan en 
voeg een activiteit toe. 

Tips & inspiratie vind je in de artikels over 
jaarplanning en jaarprogramma op de FOS-Wiki.
wiki.fos.be/foswiki/Jaarplanning
wiki.fos.be/foswiki/Jaarprogramma

DEADLINES

Hou je hoofd erbij, want als eenheid moet je je ook houden 
aan een aantal deadlines. We zetten ze even voor jou op 
een rijtje. De deadlines vind je ook op de papieren 
FOS Open Scouting-kalender terug.

• 1 SEPTEMBER

Samenstelling eenheidsraad (functie van elke leid(st)er) 
doorspelen naar FOS Open Scouting via Keeo.

• 6 WEKEN VOOR DE HERFSTVAKANTIE
(ev.) Herfstkamp melden

• 1 OKTOBER
Tentaanvraag UDLK (dit is geen deadline, wel een startda-
tum. De ervaring leert echter dat je er beter op 01/10 al bij 
bent, anders loop je (een groter) risico geen tenten te 
hebben.)

• 6 WEKEN VOOR DE KERSTVAKANTIE
(ev.) Winterkamp melden

• 15 NOVEMBER
Voor de ‘bestaande’ leden (waren reeds lid in 2017-2018) 
dien je het lidgeld (€ 29,00) te betalen aan FOS Open 
Scouting. (Lidgelden van nieuwe leden betaal je zo snel 
mogelijk.) Leden die moeilijk kunnen betalen? Maak gebruik
van SOMkort (€ 10,00).

• 6 WEKEN VOOR DE PAAKVAKANTIE
(ev.) Paaskamp melden

• 15 APRIL
Bosaanvraag Wallonië indienen (Concrete info vindt je op 
de FOS-site)

• 1 MEI

Zomerkamp melden

LIDGELD

Het basislidgeld dat een eenheid per lid aan FOS Open 
Scouting nationaal verschuldigd is bedraagt €29.
Een eenheid beslist zelf hoeveel geld ze in totaal aan haar 
leden vraagt, om de overige werkingskosten te dekken.

Nieuwe leden van FOS Open Scouting hebben recht op een 
proefverzekering. Dit wil zeggen dat, eens de leden door de 
eenheid werden doorgegeven aan FOS Open Scouting, ze 
de eerste 4 aaneensluitende weken van hun scouts- of 
gidsencarrière gratis verzekerd zijn (overnachtingen 
uitgezonderd). Zo kunnen ze kosteloos eens van scouting 
proeven. Vóór de daaropvolgende (vijfde) activiteit dient 
ook voor deze leden het lidgeld gestort te worden!

Voor sommige ouders is het inschrijvingsgeld nét een stap 
te veel om hun kind of jongere in te schrijven. In dit geval 
kan de eenheidsraad gewoon beslissen om hen in te 
schrijven als SOM-lid. Je kruist dan gewoon bij verzekerin-
gen in keeo het vakje SOMkort aan. SOM-leden betalen 
slechts een derde van het officiële lidgeld (€10).

Vergeet niet om de leden die vorig jaar een korting kregen 
op kampen, materialen en activiteiten (via een eigen 
regeling en/of via het SOM-fonds), dit jaar ook in te 
schrijven voor deze korting op het lidgeld. Het is namelijk 
logisch dat ouders die een korting aanvragen op kampen,… 
ook een korting kunnen gebruiken op het lidgeld.
Als eenheid verminder je dan best ook het deel van het 
eenheidslidgeld om voor deze ouders tot een haalbaar en 
betaalbaar bedrag te komen.

Links naar info over lidgeld en SOMfonds
fosopenscouting.be/over-ons/lid-worden/lidgeld
fosopenscouting.be/themas/werken-aan-diversiteit/
verlaag-je-prijs/som-je-mee

http://fosopenscouting.be/userfiles/images/Bladwijzerdefinitief1.png
http://fosopenscouting.be/activiteiten
http://wiki.fos.be/foswiki/Jaarplanning
http://wiki.fos.be/foswiki/Jaarprogramma
http://fosopenscouting.be/nl/over-ons/lid-worden/lidgeld
http://fosopenscouting.be/nl/themas/werken-aan-diversiteit/verlaag-je-prijs/som-je-mee
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JAARTHEMA 2018-2019

Ervaar je mee? Dat is het jaarthema waar we dit jaar mee 
aan de slag gaan. Kinderen en jongeren zijn van nature 
nieuwsgierig en die nieuwsgierigheid willen we aanwakke-
ren. We willen jullie uitdagen om spelenderwijs altijd op 
zoek te gaan naar kennis en vaardigheden die voor jou 
betekenisvol en nuttig zijn.

Scouting wil kinderen en jongeren op een dergelijke manier 
uitdagen om nieuwe dingen te proberen en om daaruit te 
leren. Ervaren is het verbreden van je horizon. Leren binnen 
scouting hoeft niet volgens het boekje. We leren door 
samen te werken, we leren met vallen en opstaan. Erva-
ringsgericht leren, of leren door te doen, is een belangrijk 
onderdeel van onze FOS-methode.

Er-Vaar je met ons mee? Waag jij je met ons in open zee? 
Met de nodige voorbereiding en een zwemvest aan kunnen 
wij het samen aan! We laten ons niet afschrikken, al is een 
grote golf soms even slikken. Na een spannende ervaring 
op het water, een avontuur of flater, leren we de natuurele-
menten naar onze hand te zetten. Ervaringsgericht leren 
met vallen en opstaan, dat willen we als scouts samen 
doen. Ervaar je ook met ons mee?

Het jaarkenteken kan je verkrijgen via de FOS-Shop. Vind in 
het startpakket ook enkele leuke gadgets in het jaarthema 
jasje. 

Heb je een leuke actie voor het jaarthema of ontwikkel je 
een spel die je wil delen met andere eenheden. Voeg het toe 
aan onze vernieuwde wiki pagina. Deel je acties of ervarin-
gen met #ervaarjemee

http://www.fosshop.be/
http://wiki.fos.be/foswiki/Hoofdpagina
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EENHEID WAAR BEN JE?

Een eenheid staat nooit alleen. Want FOS Open Scouting, 
dat zijn 52 eenheden, verspreid over Vlaanderen en Brussel. 
Maar wie zijn die anderen? En waar spelen ze? De kaart 
hieronder is een who’s who van de zalige zoo aan eenheden
die FOS open Scouting is.

WEST-VLAANDEREN
2e Westhinder (Oostende)  
8e ’t Vloedgat (Nieuwpoort)  
9e Wandelaar (Blankenberge)  
11e-22e De Boekaniers (Brugge)  
15e ’t Kraaienest (de Panne)  
21e De Jolle (Oostende)
33e De Navajo’s (Koekelare)
36e De Jakketoes (Izegem)
39e De Menapiers (Brugge)
102e De Albatros (Knokke)
207e De Eekhoorn (Oostkamp)
209e De Vrijbuiters (Brugge)
210e De Dakota’s (Bredene)

ANTWERPEN
1e Lange Wapper (Antwerpen)  
17e Prins Albert (Deurne)
80e Kludde (Zandvliet)  
205e Impeesa (Deurne)
233e Durendael (Lier)

OOST-VLAANDEREN
3e De Wilde Eend (Drongen)  
7e Mercator (Sint-Niklaas)  
24e Tom Wilson (Gent)
28e De Sperwer (Waarschoot)
45e De Schrans (Beveren)
120e De Zwaluw (Wondelgem)
151e De Koala’s (Mariakerke)
152e De Kangoeroes (Destelber-
gen)
155e De Feniks (Zwalm)
156e De Havik (De Pinte)
157e De Ouistiti’s (Ronse)
190e De Kievit (Zelzate)
191e De Reiger (Gent)
192e De Wouw (Gentbrugge)
200e De Vleermuis (Dikkelven-
ne)
204e De Tortels (Wondelgem)
206e De Flamingo’s 
(Sint-Amandsberg)
226e De Leeuwerik (Eeklo)
250e De Grizzly (Gent)
281e De Zebra’s (Gent)

BRUSSEL 
14e De Faunaten (Jette)
78e Tuulihaukat (Brussel) (Finse 
scouts)
112° Central Brussels (Brussel)  
(Britse scouts)
114° Scouterna Bryssel (Brussel) 
(Zweedse scouts)
140e Roodbaard (Brussel)  

VLAAMS BRABANT
111e First Brussels (Tervuren) 
(Britse scouts)
163e De Bevers (Langdorp)
213e De Hinde (Tienen)
260e Pepijn (Landen)
264e De Vlievleger (Kessel-Lo)
285e Leeuwkens (Linden)
286e Hermes (Wilsele)
345e De Toekan (Lovenjoel)

LIMBURG
263e De Dolfijn (Diepenbeek)
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DE COMMEE STAAT VOOR JE KLAAR!

Wist je dat er bij FOS Open 
Scouting een team is dat zich 
bezighoudt met de ondersteu-
ning van onze 52 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 
overledenwerving, organisatie 

van je kamp, pestgedrag bij je bevers en veel meer. Zij 
staan ook in voor de (A)EL Netwerken.

CONTACT: commee@fos.be
fosopenscouting.be/nl/over-ons/nationale-structuur/
commissies/commissie-eenheden

BEGELEIDING EN COACHING OP MAAT

Wil je als eenheidsleiding gecoacht worden om het motiva-
tieprobleem bij je leiding aan te pakken? Of gaan jullie een 
nieuw lokaal bouwen en zien jullie het bos niet meer door de
bomen? Weet je leidingsploeg niet om te gaan met het 
pestgedrag in hun tak? Dan kan je bij FOS Nationaal 
terecht voor een begeleiding of coaching op maat. Afhan-
kelijk van het probleem komt een stafmedewerker, de FV 
en/of een team van nationale vrijwilligers langs bij jou 
eenheid. Wij komen naar jullie toe of jullie komen naar het
FOS kantoor.

BEMIDDELINGEN

Als er een conflict is in de eenheid waar je zelf niet uit raakt 
kan je vragen dat er iemand van FOS Nationaal langs komt 
om te bemiddelen tussen de verschillende partijen. Meestal 
gebeurt dit in het lokaal van je eenheid, maar dit kan ook
op neutraal terrein.

CONTACT: wim@fos.be

NOODLIJN: 0473 63 02 80

Wanneer je als leiding van FOS Open Scouting tijdens een 
activiteit of op kamp geconfronteerd wordt met een 
ernstige situatie met je leden of leiding waar je zelf geen 
raad en daad voor weet, dan kan je de noodlijn bellen. En 
dat permanent: 7 dagen op 7, 24u op 24, het hele jaar door.
Je krijgt iemand van een centrale aan de lijn, die je zo snel 
mogelijk in contact brengt met iemand van FOS Nationaal. 
Ook al is dat midden in de nacht: hij of zij is daar om het 
probleem samen met jou zo goed mogelijk op te lossen.

FOS ONTPOPT

FOS Ontpopt is een tool voor 
eenheden, waarmee
ze hun sterktes en zwaktes 
kunnen ontdekken.
Eenheden kiezen zelf om FOS 
Ontpopt op te
starten. De COMMEE onder-
steunt je tijdens het hele FOS 
Ontpopt-traject van je 
eenheid.

FOS Ontpopt start met een bevraging bij leden (vanaf 14 
jaar), ouders en (eenheids)leiding. Vervolgens gaat de 
leidingsploeg aan de slag met
de resultaten van de bevraging.

FOS Ontpopt biedt eenheden de kans om hun sterke 
kanten en ontwikkelingskansen te ontdekken. Met de 
sterke punten gaat de leidingsploeg dan de ontwikkelings-
kansen van de eenheid aanpakken. Zo zorgen ze samen 
voor een sterkere eenheid.

Interesse: surf dan naar FOSOntpopt.be voor
meer info of mail naar fosontpopt@fos.be

VERRUIM JE BLIK OP DE (A)EL-NETWERKEN

Ben je als (A)EL benieuwd hoe andere eenheidsleiding
het aanpakken in hun eenheid? Kom dan naar de (A)EL-net-
werken. Vijf keer per jaar gaat er een netwerk door in je 
provincie, telkens in het lokaal van een andere eenheid. Ook 
als geïnteresseerde leiding of toekomstige (A)EL ben je
welkom op een netwerk.

Het thema van de avond bepaal je zelf: totemisatie, 
jaarplanning, je eenheidsraad pimpen, .... Laat het onder-
werp op voorhand weten aan de COMMEE en dan gaan we 
er op het netwerk mee aan de slag.

Wil je iets kwijt aan FOS Open Scouting over een cursus, 
Saamdagen, Keeo of iets anders? Grijp dan je kans op het 
netwerk en lucht je hart. Dit is bovendien ook het ideale 
moment om je eenheidsevenementen aan te kondigen. Zo 
weten andere eenheden wanneer jullie fuif, spaghettidag of 
quiz doorgaat en kunnen ze er ook naar toe komen.
fosopenscouting.be/activiteiten/ael-netwerken

START JE JAAR OP DE INFOAVOND 

EENHEIDSONDERSTEUNING

Vrijdagavond 7 september stellen de nationaal vrijwilligers 
& stafmedewerkers met plezier het aanbod van FOS Open 
Scouting aan je voor. We voorzien korte sessies over 
uiteenlopende thema’s: verzekeringen, Keeo, diversiteit, 
huisstijl gebruik, brandveiligheid … Je kan inpikken en 
weggaan wanneer je wil en we voorzien een hapje en een 
drankje.

FOS
ontpopt

mailto:commee%40fos.be?subject=
http://fosopenscouting.be/nl/over-ons/nationale-structuur/commissies/commissie-eenheden
http://fosopenscouting.be/nl/over-ons/nationale-structuur/commissies/commissie-eenheden
mailto:wim%40fos.be?subject=
http://fosontpopt.be/nl/
mailto:fosontpopt%40fos.be?subject=
mailto:http://fosopenscouting.be/nl/activiteiten/ael-netwerken?subject=
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PIMP JE EENHEIDSACTIVITEIT MET MATERIAAL VAN FOS 

OPEN SCOUTING
Organiseer je een BBQ, vriendjesdag of quiz met je eenheid? 
Ontleen dan beachvlaggen, banners, de buttonmachine, 
drinkbekers of meer op het nationaal secretariaat. Zo zet je 
jezelf extra in de verf als scoutseenheid en maak je iedereen 
mee Wild van FOS Open Scouting.

fosopenscouting.be/themas/
huisstijl-en-fos-open-scoutingmateriaal/ontle-
nen-fos-open-scoutingmateriaal

SAMENWERKINGSSTEUN:

HOE MEER ZIELEN, HOE MEER VREUGD

Heb je altijd al eens een activiteit willen organiseren met de 
bevers van die andere eenheid in je buurt? Super! En FOS 
Open Scouting gaat je helpen! Want als eenheden samen 
activiteiten organiseren, dan willen we ze een extra boost
geven. Maak je leden en leiding enthousiast en vraag die 
samenwerkingssteun aan! Afhankelijk van je activiteit kan 
je €50 tot €500 krijgen.

fosopenscouting.be/themas/samenwerkingssteun

ANTWERPEN, GENT EN BRUSSEL:

STEDEN IN ONTWIKKELING

Onze eenheden in de grootsteden Antwerpen en Brussel 
willen we extra ondersteunen. Zij kunnen niet alleen bij ons 
terecht met al hun inhoudelijke en praktische vragen. Wij 
stappen ook actief naar hen om samen hun eenheden 
verder te ontwikkelen.

In Antwerpen en Gent krijgen we subsidies van de stad om 
de lokale eenheden extra te ondersteunen. Dat wil zeggen 
dat stafmedewerkers Wim (voor Antwerpen) en Nina (voor 
Gent) ook tijd hebben in zijn/haar takenpakket om die
eenheden verder te helpen met hun problemen. Daarnaast 
gaat die stafmedewerker ook actief aan de slag met de 
eenheden in Antwerpen en Gent om FOS Open Scouting 
daar meer op de kaart te zetten.

wim@fos.be – nina@fos.be

(A)EL-CURSUSSEN

Vorming op maat voor (A)EL’s. De agenda wordt doorgaans 
bepaald door de ingeschreven (A)EL’s. De eenheidsleidercur-
sus gaat door op 17 en 18 november 2018 en op 11 en 12 
mei 2019.
Op de vormingspagina lees je meer over de 
(A)EL-cursussen: fosopenscouting.be/vorming

ADMIBUNDEL

Om te informeren over administratieve zaken en om 
formulieren te verspreiden. Al de formulieren vind je ook op 
onze website terug onder ‘Administratie’. Op de infoavond 
eenheidsondersteuning in september lanceren we de online 
admibundel met alle informatie. Op vraag kan je deze ook 
geprint krijgen. 

Lees meer over de administratie op fosopenscouting.be/
administratie.

SCOUTSMAP EN FOSWIKI

Allerlei informatie online (of op papier). De artikels die 
FOS-approaved worden, gieten we in een scoutsmapjasje 
en stellen we online ter beschikking. Voor (A)EL’s hebben we 
een aantal specifieke artikels. De scoutsmapartikels & de 
FOSwiki zijn altijd consulteerbaar. De Scoutsmap & de 
artikels worden op Saamdagen en de cursussen actief
verspreid. Maar op aanvraag kan je de map ook doorheen 
het jaar ophalen of komen vullen.

De scoutsmapartikels vind je terug in pdf via de website. 
De scoutsmapartikels zijn ook online consulteerbaar via 
Issuu.
Ontdek alle artikels ook via de FOS-wiki.
Lees meer over producten op pagina x

VRAAG HET AAN FOS NATIONAAL

De stafmedewerkers van het Landelijk Secretariaat zijn 
stand by om vragen van (A)EL’s en leiding te beantwoorden. 
Je kan hen bereiken op  info@fos.be en 09 245 45 86.  En 
dat elke werkdag van 9u tot 17u.
Welke stafmedewerker je voor wat kan contacteren
lees je op pagina x

http://fosopenscouting.be/nl/themas/huisstijl-en-fos-open-scoutingmateriaal/ontlenen-fos-open-scoutingmateriaal
http://fosopenscouting.be/nl/themas/huisstijl-en-fos-open-scoutingmateriaal/ontlenen-fos-open-scoutingmateriaal
http://fosopenscouting.be/nl/themas/huisstijl-en-fos-open-scoutingmateriaal/ontlenen-fos-open-scoutingmateriaal
http://fosopenscouting.be/nl/themas/samenwerkingssteun
mailto:wim%40fos.be?subject=
mailto:nina%40fos.be?subject=
http://fosopenscouting.be/nl/vorming
http://fosopenscouting.be/nl/administratie
http://fosopenscouting.be/nl/administratie
http://fosopenscouting.be/nl/administratie
http://fosopenscouting.be/nl/administratie
http://fosopenscouting.be/nl/themas/producten-voor-leiding-leden/scoutsmapartikels
https://issuu.com/fosopenscouting
http://wiki.fos.be/foswiki/Hoofdpagina
mailto:info%40fos.be?subject=
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HOE COMMUNICEERT FOS OPEN SCOUTING MET JOU?

Een scoutsjaar, da’s een tour de force. Gelukkig staan je 
medeleiding en stam klaar met raad en daad. Ook FOS 
Open Scouting wil je prikkelen met tips en informatie: een 
stockverkoop waar jouw eenheid voordelig nieuwe tenten 
kan kopen, een kant- en klaar spel rond pesten, een kans
voor leid(st)ers om spotgoedkoop op internationaal kamp 
te gaan, ...

Bij FOS Open Scouting willen we zo veel mogelijk de bomen 
sparen. Geen magazines of krantjes dus: de meeste 
informatie stroomt digitaal naar je toe. We beperken niet 
alleen onze ecologische voetafdruk; Ook onze communica-
tie-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.

Wil jij echt álles weten? Trek dan richting
volgende web-plekken!
- Fosopenscouting.be / Bomvol info, elke week vers nieuws
- Wiki.fos.be / Wikipedia, maar dan voor FOS Open 
Scouting: met artikels over scoutsonderwerpen
& een grote spelletjesdatabase - de Wiki wordt trouwens 
komend scoutsjaar helemaal geupdate en in een nieuw 
jasje gestoken.
- FOS Open Scouting op social media / Facebook, Twitter 
en Instagram vol weetjes, nieuwtjes, informatie en leuke 
foto’s en filmpjes.
@FOSOpenScouting
instagram.com/fosopenscouting
facebook.com/fos.scouting

HOE BLIJF JE ALS EENHEIDSLEID(ST) ER OP DE HOOGTE 

VAN HET ALLERLAATSTE 

FOS OPEN SCOUTING-NIEUWS?
- FOS-mail / Eén keer per maand, onmisbare lectuur
voor elke (A)EL. De FOS-Mail krijg je digitaal toegestuurd. 
Check zeker eens je SPAM-folder indien je de FOS-Mail niet 
krijgt. Je krijgt de FOS-Mail ook op papier toegestuurd 
samen met andere interessante flyers of folders. Wil je de 
FOS-Mail niet meer op papier ontvangen? Mail dan naar 
communicatie@fos.be.
- Startpakket / Dat is, jawel, het pareltje waarin je nu 
leest! Bomvol info om een nieuw jaar te plannen en starten. 
Hieraan verbonden: dé Start mand. Dit jaar kon je een 
gepersonaliseerd startpakket aanvragen om zo verspilling 
tegen te gaan. Je koos een datum om hem te ontvangen 
dus haal hem boven op de eerste eenheidsraad
van het nieuwe scoutsjaar!
- De Admibundel / Alle paperassen, formulieren én de 
nodige uitleg daarover worden jaarlijks gebundeld in deze 
ondersteunende bundel. Bij het begin van elk  scouts- en 
gidsenjaar wordt hij verdeeld naar alle eenheden.
- De Kampspecial / Alle nodige kampinformatie,
tips en acties om de zomerkampen goed in te
zetten. Deze bundel krijg je rond 1 mei in je maibox. De 
kampspecial van 2018 kan je hier terug vinden.

- Infoavond eenheidsondersteuning / Avond met work-
shops voor (A)EL & ondersteuners (vrijdag 7 september).
- AEL-netwerken / Uitwisselen met (A)EL’s uit je buurt.

We communiceren als FOS Nationaal in de eerste plaats 
met (assistent-)eenheidsleid(st)ers, maar leid(st)ers die 
geïnteresseerd zijn in nieuws van FOS Open Scouting 
kunnen via heel wat kanalen makkelijk op de hoogte blijven.
- FOS-mail voor leiding / 4 Keer per jaar heerlijke
weetjes. Want als leiding sta je nooit alleen.
- Cursussen & evenementen / Verbreed je
horizon! Voor jou en je tak zijn er nationale
cursussen én evenementen. Bekijk de eenheidskalender
en stap dit jaar over de eenheidsgrenzen,
ga ontmoeting tegemoet!

LEDEN WERVEN & BEHOUDEN

WILD VAN FOS OPEN SCOUTING?
LAAT HET AAN DE WERELD WETEN!

Schreeuw het (zeker) in september van de daken en zorg 
dat zo veel mogelijk nieuwe kinderen, jongeren en – waar-
om niet – nieuwe leiding de weg vinden naar jouw eenheid! 
Maak korte clips filmmateriaal (instagram, snapchat, 
facebook, …) en post die met #wildvanfos op social media. 
In september lanceren we de compilatiefilm!

GRATIS LEDENWERVINGSPAKKET!
Een #WildvanFOS-pakket op maat van jouw eenheid met 
gratis ouderbrochures, posters, stickers en personaliseer-
bare infoblaadjes. Ideaal om op te hangen, personaliseren 
en uit te delen. Voor de doelgroep -12, +12 & leiding.

Ben je een seascouts? Ook voor jouw eenheid hebben we 
ledenwervingsaffiches in thema. 

Meer info: fosopenscouting.be/themas/ledenwerving
Bestellen: communicatie@fos.be

In het weekend spelen wij buiten! Een bosspel of nííííínja, 
in een tent slapen, je vuil maken zonder dat je mama 

boos wordt. Kom meespelen en je zal zien: straks ben jij 
ook wild van FOS Open Scouting. Kinderen vanaf 6 jaar 

zijn welkom. Elke week beleven ze nieuwe avonturen 
in verschillende leeftijdsgroepen. Benieuwd naar FOS 

Open Scouting in jouw buurt?   
Ga naar: www.fosopenscouting.be M
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Het lef om 
jong te zijn!

Samen 
vrienden 
maken!

Iedereen
scout!

#wildvanFOS

In het weekend spelen wij buiten. Een vlottentocht of 
een stadsspel,  op kamp in het buitenland, een pizza 
maken op een zelfgemaakt vuur. Kom gewoon eens 
meedoen. De eerste keer kost het je niets en je zult 

zien: straks ben ook jij wild van FOS Open Scouting. 
Alle kinderen en jongeren zijn welkom in een van de 

leeftijdsgroepen. Vanaf 17/18 jaar kan je –als je dat wil - 
mee in leiding staan. Ontdek een eenheid van FOS Open 

Scouting in je buurt.   
Ga naar: www.fosopenscouting.be M
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Grootse 
avonturen!

Wild, wilder,
wildst... FOS 

Open Scouting

Een scout,
proud!

#wildvanFOS

Zonder leiding geen scouts! Het hele jaar organiseren wij 
samen leuke spelletjes, kampen, feestjes en alles wat 

we maar willen. Heb je zin om met ons mee in leiding te 
staan? Zorg jij er mee voor dat de leden in  het weekend 

naar de scouts komen? Kom eens langs en je zult zien: 
straks ben jij ook wild van FOS Open Scouting. Kinderen 

& jongeren vanaf 6 jaar zijn welkom, maar ook nieuwe 
leiding zien we graag komen. Benieuwd naar FOS Open 

Scouting in jouw buurt? 
Ga naar: www.fosopenscouting.be

Wild voor 
het leven!Samen uniek!

Omdat blauw 
iedereen staat!

#wildvanFOS
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Het hele jaar organiseren wij samen leuke spelletjes, 
kampen en feestjes. Naast de traditionele 

scoutsactiviteiten organiseren we ook activiteiten 
op het water. Tijdens het vaarseizoen zijn zeilen en 

roeien onze belangrijkste bezigheden.  Kom eens langs 
en je zult zien: straks ben jij ook wild van  FOS Open 
Scouting. Vaar je mee? Kinderen & jongeren vanaf 6 

jaar zijn welkom, maar ook nieuwe leiding zien we graag 
komen. Benieuwd naar FOS Open Scouting 

in jouw buurt? Ga naar: www.fosopenscouting.be

Wild voor 
het leven!

Zot van het 
water!

Omdat blauw 
iedereen staat!

#wildvanFOS

SEASCOUTING
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Het hele jaar organiseren wij samen leuke spelletjes, 
kampen en feestjes. Naast de traditionele 

scoutsactiviteiten organiseren we ook activiteiten 
op het water. Tijdens het vaarseizoen zijn zeilen en 

roeien onze belangrijkste bezigheden.  Kom eens langs 
en je zult zien: straks ben jij ook wild van  FOS Open 
Scouting. Vaar je mee? Kinderen & jongeren vanaf 6 

jaar zijn welkom, maar ook nieuwe leiding zien we graag 
komen. Benieuwd naar FOS Open Scouting 

in jouw buurt? Ga naar: www.fosopenscouting.be

Wild voor 
het leven!

Zot van het 
water!

Omdat blauw 
iedereen staat!

#wildvanFOS

SEASCOUTING

M
et

 d
e 

st
eu

n 
va

n 
de

 V
la

am
se

 G
em

ee
ns

ch
ap

  –
  ©

 2
0

18
 F

O
S

 O
pe

n 
S

co
ut

in
g 

 –
  V

U
: H

an
ne

s 
D

e 
R

eu
 -

 F
O

S
 O

pe
n 

S
co

ut
in

g 
vz

w
, K

or
tr

ijk
se

st
ee

nw
eg

 6
39

, 9
0

0
0

 G
en

t 
 –

  F
ot

og
ra

fi e
: J

us
ti

ne
 V

er
go

tt
e

http://Fosopenscouting.be
http://wiki.fos.be/foswiki/Hoofdpagina
https://twitter.com/fosopenscouting
https://www.instagram.com/fosopenscouting/
https://www.facebook.com/fos.scouting/
mailto:communicatie%40fos.be?subject=
http://fosopenscouting.be/userfiles/files/Kampspecial2018.pdf
http://fosopenscouting.be/nl/themas/ledenwerving
mailto:communicatie%40fos.be?subject=
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TOON DAT JULLIE ER ZIJN

Voor leuke spelletjes, voelbaar enthousiasme & bevlogen-
heid moet je zelf zorgen. Met enkele zaken om je stand/
lokaal op te vrolijken kunnen we je alvast wél helpen:

Lange banner FOS Open Scouting
Windbanners van FOS Open Scouting
Buttonmachine
Sjorbamboe
FOS-drinkbekers

Vind het aanbod hier terug.
Reserveer ze via info@fosopenscouting.be

http://fosopenscouting.be/nl/themas/huisstijl-en-fos-open-scoutingmateriaal/ontlenen-fos-open-scoutingmateriaal
mailto:info%40fosopenscouting.be?subject=
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SUPERCOOLE STARTMAND MET GADGETS

Vanaf eind juni ontvangt elke eenheid ook zijn eigen 
Startmand. Hierin zit alles 
wat een eenheid nodig heeft 
om het nieuwe scoutsjaar te 
starten en is dus essentieel 
om tijdens de eerste 
eenheidsraad boven te halen. 
In de mand vind je ook wat 
leuke extra’s, zoals stickers 
en fietsplaatjes!

Op fosshop.be bestel je 
trouwens ook #WildvanFOS tattoos en fietswimpels. Om 
uit te delen en je FOS-trots te tonen. Koop ze via de 
FOS-Shop.

EEN HELE WIKI AAN INFORMATIE!

AAARGH! Is ledenwerving voor jouw een moeilijk werk-
woord? Adem dan diep in en uit en lees eerst wiki.fos.be/
foswiki/Ledenwerving. De FOS-wiki is namelijk dé plek voor 
al je communicatienoden- en vragen! Komend scoutsjaar, 
ondergaat de Wiki trouwens een update en krijgt hij een 
nieuw jasje.

Als je nieuwe leden werft, heb je er niet veel aan als die 
nieuwe leden na twee weken alweer afhaken. Je moet dan 
ook voldoende aandacht schenken aan onthaal en opvol-
ging, zodat ze de overstap naar definitief lid maken. En ook
de huidige leden leg je best in de watten. Hoe je dat doet 
lees je op wiki.fos.be/foswiki/Ledenbehoud

INFORMEER DE OUDERS

Nieuwe ouders verwelkom je met de ouderfolder. In die 
gratis folder wordt uitgelegd wat FOS Open Scouting is, 
hoe het met verzekeringen zit, waarom we een uniform 
dragen.

Bestel de gratis folder op fosshop.be/ledenwerving

Als eenheid heb je er alle belang bij om een goede relatie op 
te bouwen met de ouders. Met een goede communicatie 
kom je al een heel eind ver. Op de FOS-Wiki vind je 10 tips 
om voortaan nog beter te communiceren met de doelgroep 
ouders.

Lees meer op wiki.fos.be/foswiki/Oudercommunicatie

GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)

Vanaf mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving actief. Om 
in orde te zijn met je eenheid ontwikkelden wij allerlei tools 
om mee aan de slag te gaan. Alle informatie kan je 
terugvinden via www.fosopenscouting.be/administratie/
privacy.

AAN DE SLAG MET DE HUISSTIJL

FOS Open Scouting liet in het scoutsjaar ‘16-’17 een update 
van de huisstijl uitvoeren. We wilden niet de stijl volledig 
veranderen, noch het logo. Maar deze aanvullen met een 
extra kleuren en een nieuwe omkadering (icoontjes, 
patronen, sjablonen, ...). Ook jullie kunnen met deze huisstijl
aan de slag gaan!

Alle informatie omtrent de huisstijl kan je terugvinden
op huisstijl.fosopenscouting.be.
Met vragen kan je terecht bij communicatie@fos.be.

SOCIAL MEDIA VOOR JE EENHEID

Sociale media zijn niet meer weg te denken als communica-
tiekanaal. Ze helpen je te communiceren met ouders maar 
zorgen ook voor het communitygevoel binnen je eenheid. 
FOS Open Scouting ontwikkelde een social media gids om 
jullie hierbij te ondersteunen. De gids staat vol tips & tricks 
en templates om je sociale media goed te organiseren. 
Vanaf dit scoutsjaar kan je ook beroep doen op de stafme-
dewerker communicatie om samen een social media plan 
uit te werken. Het aantal eenheden die we kunnen begelei-
den is beperkt dus wees er snel bij.

Alle informatie en templates over social media ontdek je 
hier. 
Met je vragen kan je terecht bij communicatie@fos.be

JE EENHEID IN DE PERS

Organiseert je eenheid een leuk evenement? Heeft je 
eenheid een fijne samenwerking met een andere organsa-
tie? Daar mag je trots op zijn en dat mag gezien worden! 
Om jullie een duwtje in de rug te geven ontwikkelden we 
binnen FOS Open Scouting een gids om je eenheid in de 
kijker te zetten. 

Alle informatie over “de pers” ontdek je hier. 
Met je vragen kan je terecht bij communicatie@fos.be

We zijn ook steeds op zoek naar mondige scouts & gidsen 
die hun mening willen laten horen. Heb je iets interessant te 
zeggen over jeugdwerk en de actualiteit? Laat van je horen 
via communicatie@fos.be.

http://ecom.fosshop.be/
http://ecom.fosshop.be/
http://wiki.fos.be/foswiki/Ledenbehoud
http://wiki.fos.be/foswiki/Oudercommunicatie
http://www.fosopenscouting.be/administratie/privacy
http://www.fosopenscouting.be/administratie/privacy
http://fosopenscouting.be/nl/themas/huisstijl-en-fos-open-scoutingmateriaal/huisstijl
mailto:communicatie%40fos.be?subject=
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GEEF RICHTING AAN JE SCOUTING-AVONTUUR

Scouting is een wervelende ontdekkingstocht boordevol 
uitdagende activiteiten. Met een rijk gevuld activiteiten-
aanbod haal je het beste uit je gasten!

Het FOS-kompas wijst je de weg bij het bedenken van 
geweldige scoutsactiviteiten. Draai aan de schijven van het 
FOS-kompas om richting te geven aan je programma en 
activiteiten! Eens je je richting bepaald hebt, heeft FOS 
Open Scouting nog een berg handige instrumenten die je 
tocht vergemakkelijken.

Gebruik het FOS-groeipad als houvast, laat je informeren 
door interessante Scoutsmapartikels, zoek inspiratie op de 
FOSwiki, kriebel de brainstormflap vol originele ideeën, 
werk alles gedetailleerd uit op programma- en activiteiten-
fiches en laat je leden aan de slag gaan FOS-producten
op hun maat!

Meer info over de producten en hoe ze te verkrijgen
vind je hier.

VOOR LEDEN EN LEIDING

- FOS-Avontuur logboekje: In dit logboekje hou je je 
groeipad bij, bijv. welke badgen je reeds behaalde. Het 
logboekje is te gebruiken vanaf de welpen tot na het einde 
van je leidingscarrière (het FOS-Avontuur boekje kan je 
zelfs gebruiken als nationaal vrijwilliger en als stammer/
comitélid). 
Het boekje kreeg dit jaar een update en nu kan je ook de 
afbeeldingen van de badges in het boekje terugvinden. Ook 
de teervoet, tweede klas en eerst klas zijn toegevoegd. 
- Welpenboekje: Met een inleiding op het jungleverhaal
en meer info over teerpoot-, sterren- en badgewerking.
- Bever en zeehondentechnieken: Ook bevers en zeehon-
den kunnen nu aan de slag met technieken. Met een 
gemakkelijk taartpuntensysteem kunnen ze kennis maken 
met acht technieken. Download de leuke kleurplaten per 
techniek en bestel de gratis bever- en zeehondenaffiches 
via de shop. 
- Scoutsgids: Kleine ringmap voor alle producten voor onze 
leden.
- Techniekengids: Praktisch handboek met technieken van 
naaldje tot draadje uitgelegd.
- Handboek roeien & zeilen op silstaand water.
- Handboek roeien & zeilen op stromend water.

VOOR LEIDING

- Plankoffer: Boordevol handige spullen die je helpen om 
tot een stevig programma en uitdagende activiteiten te 
komen. In de plankoffer zit het FOS-kompas, het  
FOS-groeipad, enkele scoutsmapartikels, brainstormflap-
pen en programma-en activiteitenfiches. Heeft jullie 
exemplaar als serieus afgezien of is de koffer onvindbaar? 
Bestel dan een nieuwe koffer via: communicatie@fos.be.

http://fosopenscouting.be/nl/themas/producten-voor-leiding-leden
http://www.fosopenscouting.be/nl/themas/producten-voor-leiding-leden/bevertand-zeehondenstaart
mailto:communicatie%40fos.be?subject=
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- Scoutsmapartikels: artikels over scoutsonderwerpen.
Je kan alle artikels online raadplegen of downloaden in pdf. 
Wil je een geprinte versie? Mail naar communicatie@fos.be
- FOSwiki: een soort wikipedia, maar dan vol scoutslitera-
tuur, van hoe je een kamp moet voorbereiden tot een 
database met spelletjes.
- FOS-speelkaarten: Een boek kaarten met 52 spelen in 
zakformaat. Van gouwe ouwe Dikke Bertha tot het 
explosieve Torpedo! Met de FOS-speelkaarten weet je altijd 
wat te doen.
- Drempelkwartet: Met dit kwartetspel maak je diversiteit 
binnen je eenheid bespreekbaar. Al spelend ontdek je de 
interesse en het draagvlak van je medeleiding om met 
diversiteit aan de slag te gaan.
- Diversiteitskoffer: Koffer vol met leuke spelen
rond diversiteit voor verschillende leeftijden.
Er zitten ook wereldrecepten in de rugzak, tips
rond drempelverlaging en een 40-tal pictogrammen
om je scoutswerking uit te leggen
aan jongeren die worstelen met taal.
- Totemmap: De opvolger van ‘het achtste vuur’.
De vernieuwde map is het perfecte hulpmiddel
voor een goeie totemisatie. Een mooie en
handige kaft met 391 positieve talentvolle
totemnamen. De nieuwe map staat boordevol
tips en tricks om een totemisatie zo goed
mogelijk te maken. De map kan je ook downloaden als 
applicatie voor iphone of android.
- FOS Ontpopt: Een tool voor eenheden,
waarmee je op eigen initiatief je sterktes en
zwaktes kunt ontdekken als eenheid.
- FOS Spel Met Karakter: Dit spel is
een zoektocht naar de vele unieke karakters in
jezelf en in de groep. Je ontdekt welke karakters
je het meest typeren en waar je nog sterker in
kan worden. Kortom leer elkaar kennen, jezelf
en groei!

Het aanbod van producten kan je ook digitaal terugvinden. 
De producten van FOS Open Scouting zijn gratis of tegen 
een kleine prijs te verkrijgen via de FOS-Shop.

https://issuu.com/fosopenscouting
http://fosopenscouting.be/nl/themas/producten-voor-leiding-leden/scoutsmapartikels
mailto:communicatie%40fos.be?subject=
http://wiki.fos.be/foswiki/Hoofdpagina
https://itunes.apple.com/be/app/totemapp/id1108427127?l=nl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.scoutsengidsenvlaanderen.totemapp&hl=nl
http://fosopenscouting.be/nl/themas/producten-voor-leiding-leden
http://ecom.fosshop.be/
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VERNIEUWD LOGBOEKJE EN

TECHNIEKENWERKING
Ploeg Producten, ook wel gekend als JAHOE!?, nam in 
scoutsjaar 2016 de techniekenwerking van FOS Open 
Scouting onder de loep. Ze creëerden een rode draad 
doorheen de techniekenwerking binnen FOS Open Scou-
ting. Ze ontwikkelde enkele nieuwe badgen en updaten
verouderde techniek-inhouden. Bovendien digitaliseerde ze 
alle badgefiches. Alles over de vernieuwde techniekenwer-
king en het nieuw logboekje Mijn FOS-Avontuur vind je 
terug op technieken.fosopenscouting.be.
In 2018 herbekeek ploeg JAHOE!? het boekje opnieuw en 
werden de afbeeldingen van de badges toegevoegd aan het 
boekje samen met de teervoet, eerste klas en tweede klas. 

VOOR JE EENHEID

INFORMATIEVE SPELEN

Maatschappelijke thema’s ter sprake brengen, werken rond 
zelfontwikkeling of een goed gesprek over seks? Het zijn 
geen makkelijke thema’s om als leiding mee aan de slag te 
gaan. Daarom heeft FOS Open Scouting een hele kast vol 
informatieve spelen ter beschikking van de eenheden 
staan. Deze kunnen je helpen moeilijke onderwerpen op een 
toffe manier aan je scouts of gidsen aan te brengen. 
FOS-eenheden kunnen deze spelen gratis lenen. Het 
aanbod vind je hier terug.

NIEUW DIT JAAR
Vertelmap met het zeehondenverhaal of het beververhaal
Afgelopen scoutsjaar ontwikkelde ploeg JaHoe!? een nieuw product voor 
bevers en zeehonden: de vertelmap. In de vertelmap kan je per hoofdstuk 
van het bever- of zeehondenverhaal een A3 plaat terugvinden met een 
grote tekening en een klein stukje tekst. Zo kan je als leid(st)er gemakkelijk 
het verhaal vertellen aan de kleine bevers en zeehonden en kunnen ze het 
verhaal gemakkelijk visueel meevolgen. 
Het product is nog volop in ontwikkeling maar zal voor het eerst te zien zijn 
op Saamdagen.

http://fosopenscouting.be/nl/themas/producten-voor-leiding-leden/techniekenwerking
http://fosopenscouting.be/nl/themas/producten-voor-leiding-leden/informatieve-spelen
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VORMING
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VORMING VOOR LEID(ST)ERS

ELKE CURSUS IS EEN HIT

Proeven van vorming en zo je groeipotentieel ontdekken. 
Dat vinden we als scoutsbeweging
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.

CURSUS ANIMATOR
Om je attest animator te halen kan je 1 week op
cursus in de herfstvakantie, of volg je 3 weekends
doorheen het jaar. Daarna doorloop je (in je eenheid) een 
stage van 50u om af te sluiten met een reflectiemo-
ment van 4 uur (tijdens Saamdagen of TRAVO à la 
carte).
Week: 28 oktober – 4 november 2018
Weekends: 8-10 februari 2019 + 8-10 maart
2019 + 29-31 maart 2019
Voor beginnende leid(st)ers (en dus niet voor
Seniors).
Als beginnende leid(st)er kom je net piepen. Je zet je 
eerste stappen als volwaardig leid(st) er en ontdekt wat 
daar zoal bij komt kijken: kinderen en hun handleiding, 
spelen maken en sfeer creëren.

CURSUS HOOFDANIMATOR

8-10 februari 2019 + 8-10 maart
2019 + 29-31 maart 2019
Voor wat meer ervaren leid(st)ers.
Je mag jezelf inmiddels gerust een ervaren leid(st)er 
noemen. Jouw bekommernis is het (onder)steunen van 
jonge leiding en het beste halen uit het team waarin je 
functioneert. Feedback geven en krijgen, beter commu-
niceren, plannen, evalueren en groeien.

SPECIFIEKER CURSUSAANBOD

CURSUS EENHEIDSLEIDING

17-18 november 2018
11-12 mei 2019
(± 24u).
Voor (assistent-)eenheidsleiding.
Je bent (assistent-)eenheidsleid(st)er, en dat blijkt geen 
sinecure. Je wordt geconfronteerd met een waaier aan 
verantwoordelijkheden en jij staat aan het roer van je 
eenheid. Deze cursus reikt je ideeën en inspiratie op 
maat van jouw vragen.
Aan deze cursus is geen attest verbonden. De deelname 
is dan ook vrijblijvend. Je kan dus gerust deelnemen aan 
het tweede weekend ook al heb je het eerste weekend 
niet gevolgd!

CURSUS INSTRUCTEUR
Voor deze cursus is een minimum van 4 deelnemers 
nodig: 28 oktober-4 november 2018 (herfstvakantie)
Interesse? Mail dan snel naar TRAVO@fos.be.
Voor wie zelf inhouden wil overbrengen & groepen wil 
begeleiden.
Of je nu zelf vorming wil geven, of gewoon regelmatig 
voor een groep komt te staan die je iets moet bijbren-
gen: cursus Instructeur helpt je hierbij. Inzicht in 
leerprocessen, een doelmatige methodiek uitwerken of 
spreken voor een groep. Hier leer je door te doen.

REGELGEVING GEATTESTEERDE

CURSUSSEN

Onder geattesteerde cursussen vallen onze
Cursus Animator, Cursus Hoofdanimator en
Cursus Instructeur. Het traject om een attest
te behalen bestaat uit 3 stappen:
1. Het volgen van een theoretisch luik = de
cursus (50u)
2. Het lopen van je stage = meestal door leiding
geven in je scouts (50u)
3. Het reflectiemoment (4u)

Op dit evaluatiemoment keert de cursist terug
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naar TRAVO. Er wordt gereflecteerd in groep
over het verloop van de stage en indien alles
goed verlopen is, keert de cursist met het
attest in de handen terug naar huis. FEEST!
Jaarlijks proberen we twee reflectiemomenten te
organiseren. Dit jaar plannen we deze momenten
in op zondagvoormiddag 30 september 2018
(tijdens Saamdagen).
De eenheid moet ook enkele zaken doorvoeren.
Hieronder sommen we de belangrijke deadlines
op. Voor meer details kan je terecht op onze
website waar we stap voor stap beschrijven
wat je moet doen.

Meer info op onze website.
Augustus 2018: Nagaan of jouw eenheid beschikt
over voldoende stagebegeleider(s). Je bent een
stagebegeleider als je voldoet aan de volgende
2 voorwaarden:
1. je al een attest hoofdanimator/instructeur op
zak hebt OF pedagogisch stafmedewerker bent
OF 60u pedagogisch vorming OF een vorming
tot stagebegeleider hebt gevolgd
2. je bent actief in de eenheid en je ziet de
stagiair minimum 15u een activiteit begeleiden
Augustus 2018: De stagebegeleiders ingeven in
KEEO met als functie ‘stagebegeleider’
Met vragen kan je steeds terecht bij Kris, onze
pedagogisch stafmedewerker vorming en dit
door te mailen naar kris@fos.be of te bellen naar
09/245 45 86.

CURSUSSEN VOOR SEA SCOUTS

& GIDSEN

Speciaal voor scouts & gidsen uit een seascoutseenheid
organiseert de Vloot een aantal
cursussen rond roeien & zeilen op stilstaand &
getijden water.

ROEICURSUS STILSTAAND WATER
- BEGINNERS

06/10/2018 - 07/10/2018
Tijdens deze tweedaagse leer je roeien, roeibevelen
begrijpen, hoe een roeiboot in elkaar zit en word je een 
expert in eenvoudige knopen leggen.
Alle seascoutsleden binnen FOS Open Scouting
vanaf het eerste middelbaar.

ROEICURSUS STILSTAAND WATER
- GEVORDERDEN

06/10/2018 - 07/10/2018
Hier leer je het bevel voeren over een roeiboot, je 
ontwikkelt meer inzicht en leert naast lijnwerpen alle 
veel gebruikte knopen leggen.
Alle seascoutsleden binnen FOS Open Scouting vanaf 
het eerste middelbaar die reeds een roeicursus stil-
staand (beginners) op zak hebben.
Als je deze cursus succesvol afrond kan je het com-
mandobrevet zeilcursus stilstaand verwerven.

ROEICURSUS GETIJDEN WATER

12/10/2017 - 14/10/2017
Tijdens deze cursus leer je ‘op getijden water’ het bevel 
voeren over een roeiboot en vergaar je hier de nodige 
inzichten voor.
Alle seascoutsleden binnen FOS Open Scouting die in 
het cursusjaar 16 jaar oud zijn/worden en in het bezit 
zijn van het commandobrevet zeilcursus stilstaand.

ZEILCURSUS STILSTAAND WATER
– BEGINNERS

01-05/05/2018
In deze week leer je de basis van het zeilen: zeilbevelen
begrijpen, de opbouw van een zeilboot en veelgebruikte 
knopen.
Alle seascoutsleden binnen FOS Open Scouting vanaf 
het eerste middelbaar.

ZEILCURSUS STILSTAAND WATER
– GEVORDERDEN

01-05/05/2019
Hier leer je het bevel voeren over een zeilboot, je 
vergaart meer inzicht, leert lijnwerpen en je kan alle 
knopen geblinddoekt leggen.
Alle seascoutsleden binnen FOS Open Scouting vanaf 
het eerste middelbaar die reeds een zeilcursus stil-
staand (beginners) op zak hebben.

ZEILCURSUS GETIJDEN WATER
07-12/04/2019

Tijdens deze cursus leer je ‘op getijden water’ het bevel 
voeren over een zeilboot en ontwikkel je de nodige 
kennis en inzichten om dit volwaardig uit te voeren.
Alle seascoutsleden binnen FOS Open Scouting die in 
het cursusjaar 16 jaar oud zijn/worden en in het bezit 
zijn van het commandobrevet zeilcursus stilstaand.

VLOT-DAG
31/04/2018

Op deze dag ervaar je hoe je kinderen en jongeren leert 
roeien/zeilen op een leuke en goede manier. Je leert en 
doet hoe het moet!
Voor seascouts leiding en instructeurs.

THEORIEDAGEN NAUTISCHE CURSUSSEN
Roeicursus getijden water: 15/09/2018
Zeilcursus getijden water: 16/02/2019 & 09/03/2019

CURSUS MARIFOON
Vorming op vraag
Vaartuigen op de binnenwateren langer dan 7 meter 
moeten over een marifooninstallatie beschikken en om die 
marifoon te mogen gebruiken moet je over de nodige 
vergunning beschikken. Daarom biedt de Vloot hier vorming
op maat voor aan.
Interesse? Mail naar vloot@fos.be.

http://fosopenscouting.be/nl/vorming/nieuwe-regelgeving-geattesteerde-cursussen
mailto:kris%40fos.be?subject=
mailto:vloot%40fos.be?subject=
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De cursussen die we organiseren zijn gericht op een 
specifieke doelgroep, bvb. beginnende of ervaren leiding, 
eenheidsleiding, sea scouts met een brevet op zak,... Alle 
cursussen worden georganiseerd en begeleid door instruc-
teurs van TRAVO of de Vloot, een ploeg FOS-vrijwilligers 
die zelf jarenlang in leiding hebben gestaan. Vorming is 
groeien, ervaren en vooral doen. Op de cursussen en 
weekends leer je leid(st)ers/leden van andere eenheden 
kennen en word je gestimuleerd om in je eenheid met 
nieuwe ideeën aan de slag te gaan.

Vorming volgen is niet alleen tof, maar ook heel nuttig. Er 
zijn heel wat jeugdwerkorganisaties die vorming aanbieden. 
Haal je je attest of brevet bij FOS Open Scouting, dan krijg 
je er niet enkel FOS-vrienden uit heel Vlaanderen bij, maar 
dan weet je ook zeker dat alle inhouden op open scouting 
toegepast zijn. Je deelnamegeld voor TRAVO-cursussen 
wordt in alle Vlaamse gemeenten gedeeltelijk of volledig 
terugbetaald via de jeugddienst. Bovendien krijgt je eenheid 
vaak ook subsidies voor geattesteerde leiding.
Meer informatie over de cursussen vind je op fosopenscou-
ting.be/vorming.

GEVORMDE
EENHEID

2018

Volg vorming in 2018 en verdien een sticker voor je eenheid! 

Neem deel aan de cursus en krijg een leuke badge!

http://fosopenscouting.be/vorming
http://fosopenscouting.be/vorming
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cursus ANIMATOR
Voor startende leid(st)ers

HERFST: 28/10-04/11
WEEKENDS: 08-10/02, 08-10/03, 29-31/03

PROEF VAN VORMING 
IN 2018-2019

cursus EENHEIDSLEIDING
Voor (A)EL

17-18/11
11-12/05

cursus INSTRUCTEUR
Voor helden

HERFST: 28/10-04/11

cursus HOOFDANIMATOR
Voor ervaren leid(st)ers

WEEKENDS: 08-10/02, 08-10/03, 29-31/03

Wist je dat? 
- Je eenheid een leuke raamsticker ‘gevormde eenheid’ krijgt indien je een cursus volgt?

- Je een leuke uniformbadge krijgt waar je mee kan pronken?
- Je subsidies kan ontvangen van je stad om de cursus te sponsoren?

Inschrijven en info: www.fosopenscouting.be + travo@fos.be + 09/245.45.86
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EVENEMENTEN
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SAAMDAGEN

Vrijdag 28 tot en met zondag 30 september 2018, Heren-
tals

JA! JOEPIE! YES! Vrijdag 28 september is het weer tijd voor 
het leukste weekend van het jaar. Drie dagen lang toveren 
we de Brink in Herentals om tot het Mekka voor alle leiding. 
Want niets is zo leuk als samen het nieuwe scoutsjaar in 
gang te trappen!

Dit jaar gaan we met Saamdagen op cruise, Titanic-style! 
Bereid je voor op een bootreis waarop letterlijk alles te 
vinden is. Bars, optredens, ontelbare activiteiten en 
randanimatie, massa-spektakel en schitterende ervarin-
gen! Wat moet jij in ruil doen? Niets, buiten je mooiste 
glimlach bovenhalen. Want Saamdagen wordt gewoonweg 
volledig voor jullie georganiseerd. Als dat niet zalig is…

Let the countdown begin! 
(Inschrijvingen gaan open op 25 juni)

Zoals elk jaar zijn we ook op zoek naar mensen die een 
handje willen helpen op het weekend van Saamdagen of in 
de opbouwweek/het opbouwweekend ervoor. Wil je met je 
eenheid een barshift doen op zaterdagavond of met een 
deel leiding een weekendje komen opbouwen (andere 
voorstellen worden ook aanhoord)? Laat dan alvast iets 
weten via jan@fos.be! #funverzekerd

SENIOR CITY EXPLORER

Vorig jaar stond Senior City Explorer volledig terug in 
Lokeren. De Boekaniers wonnen en De Wouw toonde zich 
van hun meest creatieve en strijdvaardige kant. Had je er 
niet genoeg van? Geen probleem, want ook dit jaar steekt 
onze vrijwilligersploeg een heus spel voor seniors en 
seniormoderators in elkaar. De locatie blijft opnieuw nog 
even geheim, maar we kunnen alvast volgende datum 
meegeven: 16 maart 2019.

INTERNATIONAAL CAFÉ

Ben je van plan om met je tak op buitenlands kamp te 
gaan? Wil je eens iets anders, iets zotter, iets interessanter 
of iets gedurfder dan vorige jaren? Of wil je graag eens 
deelnemen aan een internationaal kamp? Dan heeft onze
werkgroep buitenlandse kampen de perfecte avond voor 
jou!

Het internationaal café is een informele avond, jawel op 
café! Met gastsprekers, leiding die net naar het buitenland 
ging, infostandjes en wat lekkers om te drinken, geven we 
je voldoende prikkels en ideeën om een onvergetelijk kamp
te plannen. Die avond heb je tegelijk ook de mogelijkheid 
om met andere geïnteresseerden te praten en wie weet 
bloeit daar misschien wel iets uit!

Praktisch:
- Wanneer? Zaterdag 20 oktober (’s avonds)
- Waar? Café De Karper (Gent – dichtbij het station)
- Voor wie? Alle seniors en seniormoderators van FOS 
Open Scouting

NIEUWJAARSRECEPTIE

Elk jaar organiseert FOS Open Scouting een nieuwjaarsre-
ceptie in Gent. Tot nu toe was dit enkel voor onze nationaal 
vrijwilligers, maar dit jaar doen we eens zot. We nodigen 
daarom ook graag alle eenheidsleiding en assistent-een-
heidsleiding uit om samen met ons een glas te heffen op 
het nieuwe jaar!
Afspraak op 25 januari

FOS2NIGHT

Na de lesvrije week worden de studieboeken van het eerste 
semester collectief verbrand en trekken we voor een keertje 
op donderdagavond het FOS-uniform aan. Allen welkom op
FOS2Night, het café-avondje uit voor alle scouts en gidsen.

Praktisch:
- Waar? Gent
- Voor wie? Alle scouts en gidsen (en FOS-vriendjes) zijn 
welkom op FOS2Night.
- Wanneer? Donderdagavond 21 februari
- Dresscode? Hemd en das

mailto:%20jan%40fos.be?subject=
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INTERNATIONALE
KAMPEN
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Wie wil eens grenzen oversteken? Wie is benieuwd naar 
wat scouting te bieden heeft op internationaal vlak? Wij 
kozen alvast een aantal kampen uit die we aanraden om 
aan deel te nemen!

Voor meer info kan je altijd terecht bij
internationaal@fos.be.

Deze zomer gaat Roverway door in Nederland, Intercamp in 
België. Volgend jaar gaat de grote wereldjamboree door in 
de Verenigde Staten. Inschrijven voor 1 van deze drie 
kampen is momenteel al ruimschoots te laat. Maar er is 
ook nog wat om naar uit te kijken!

EUROJAM

In 2020 gaat er nog eens een Europese Jamboree, of 
kortweg EuroJam door! Ditmaal in Gdansk, Polen. Hou onze 
facebook en website in de gaten voor wanneer er meer info 
vrijkomt. Zie het alvast als een grote wereldjamboree, maar 
dan exclusief voor Europeanen en dichtbij huis! Ze mikken 
op 25.000 deelnemers, niet mis toch? Een buitenkans 
indien je dan tussen de 14 en 17 jaar oud bent. Maar ook als 
IST’er (begeleider) of leiding mag je deze kans zeker niet 
laten liggen. 

mailto:internationaal%40fos.be?subject=
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DIVERSITEIT



31

FOS Open Scouting, meer dan blauwe hemden. We zijn een 
actief pluralistische 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. Want we leven  in een superdiverse 
maatschappij.

SOLIDARITEIT OP MAAT

Niet alle ouders hebben het even breed. Om kinderen en 
jongeren die het thuis financieel moeilijker hebben te 
helpen, bedachten we Solidariteit op Maat.
- Het SOM-kort lidgeld bedraagt 1/3° van het volwaardige 
lidgeld (€ 10,00 i.p.v. € 29,00). Ook als eenheid kan je het 
deel van het lidgeld dat jullie bijkomend voor de eigen 
werking vragen verminderen.
- Via het SOM-fonds steunen we de deelname van deze 
leden aan activiteiten en kampen. Vanuit het landelijk 
secretariaat leggen wij ongeveer 1/3 van de kostprijs bij. 
We verwachten dat de eenheid dit ook doet. Op die manier 
betalen de ouders slechts 1/3 van de kamp- of activiteiten-
prijs. Per lid is de jaarlijkse nationale toekenning uit dit 
SOM-fonds beperkt tot een bedrag van 150 euro. Ook een
uniform kan met deze financiële steun worden aangekocht.

Ook jij kan je steentje bijdragen. Organiseer een sponsorac-
tie: een wafelbak, carwash of andere activiteit en draag zo 
bij aan ons SOM-fonds. Meer geld voor SOM is meer geld 
voor kinderen en jongeren in armoede binnen onze bewe-
ging!

BRENG DE DIVERSITEIT VAN JOUW EENHEID IN KAART!

Hoe divers is jouw eenheid? En uit welke buurten komen 
jullie leden? Is jouw eenheid een afspiegeling van de buurt? 
Speel het Drempelkwartet en krijg een antwoord op al deze 
vragen! Het Drempelkwartet maakt de diversiteit binnen je
eenheid bespreekbaar. Dit eenvoudige kwartetspel peilt 
naar de interesse en het draagvlak binnen je eenheid om 
rond kwesties in verband met diversiteit te werken.

Daarnaast geeft het 
kwartet je ook tips 
om thema’s rond 
diversiteit binnen je 
eenheid te bespre-
ken.  Het geeft ons 
als landelijk 
secretariaat de kans 
om in beeld te 
brengen hoe divers onze eenheden zijn en hen de juiste 
ondersteuning te bieden indien ze het nodig hebben.

Wil je dit spel spelen mét begeleiding op een eenheidsraad? 
Mail dan naar diversiteit@fos.be en zij komen bij jullie 
langs. En het drempelkwartet? Dat mag je gewoon houden.

Zin in meer? Dan kan je ook de Diversiteitskoffer ontlenen 
vol met leuke spelen voor verschillende leeftijden. Er zitten 
ook wereldrecepten in de rugzak, tips rond drempelverla-
ging en een 40-tal pictogrammen om je scoutswerking
uit te leggen aan jongeren die worstelen met de taal.
Meer info vind je hier terug.

PARTNERSCHAPPEN EN TOFFE ACTIVITEITEN

In onze maatschappij ontmoeten kinderen en jongeren met 
verschillende socio-economische achtergronden elkaar
minder dan wenselijk. Een gemiste kans. Daarom gaan
we met FOS Open Scouting duurzame partnerschappen
aan met verschillende organisaties en kansengroepen.
FOS Open Scouting ondersteunt jouw eenheid om creatief 
aan de slag te gaan. Circustechnieken met jongeren van je 
buurt. Of koken met jongeren uit een kansarm gezin. Speel
eens een stadspel met jongeren met een mentale beperking 
of organiseer een buurtfeest of speelstraat. Het behoort 
allemaal tot de opties. Want een ontmoeting met iemand 
die anders is dan jezelf? Daar kan je alleen maar uit leren 
en het levert je nog eens nieuwe vrienden op ook!

mailto:diversiteit%40fos.be?subject=
http://fosopenscouting.be/nl/themas/werken-aan-diversiteit
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VERZEKERINGEN

Alle leden en dus ook leid(st)ers zijn via FOS Open Scouting 
vzw goed verzekerd tijdens scoutsactiviteiten en de 
verplaatsing van en naar de scoutsactiviteit.
Met onderstaande informatie willen we je als leid(st)er 
enkel wat informeren naar wat je moet doen als je gecon-
fronteerd wordt met een ongeval of schadegeval.

Op onze website vind je meer informatie terug: de bundel 
‘FOS-verzekering in een notendop’, de algemene voorwaar-
den van onze basispolis, een overzicht van de uitkeringen, 
de aangifteformulieren,…
fosopenscouting.be/administratie/verzekeringen

FOS-leden zijn zowel verzekerd voor de eigen lichamelijke 
ongevallen, als voor burgerlijke aansprakelijkheid voor 
(lichamelijke en stoffelijke) schade aan derden (incl. tijdelijk 
gehuurde gebouwen). Voor beide zaken geldt er een andere
aangifteprocedure.

Vb. een FOS-lid krijgt een lichamelijk letsel…
- Vul het ongevalsaangifteformulier Lichamelijke Ongeval-
len in met het slachtoffer of zijn/haar ouders en de 
behandelende arts.
- Laat het lid de aangifte binnen de 8 dagen opsturen naar 
onze verzekeringsmaatschappij N.V. Arena.
- Verzekeraar Arena zal (de ouders van) het lid binnen de 2 
maanden een dossiernummer bezorgen.
- Kosten moeten eerst ingediend worden bij de mutualiteit.
- Vraag daar naar een verschilstaat die je daarop bezorgt 
aan Arena met een verwijzing naar het dossiernummer.

Vb. een FOS-lid veroorzaakt schade aan derden (ander 
persoon/materiaal/…)
- Vul het aangifteformulier ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ 
(BA) in met het lid dat de schade veroorzaakte, de schade-
lijder en de getuige(n).
- Stuur de aangifte zo snel mogelijk op naar onze makelaar 
Cornelis & Partners.
- Zorg bij materiële schadegevallen steeds voor een bestek 
voor reparatie van de schade of vervanging.
- De verzekerde zal gevraagd worden eerst zijn eigen 
familiale verzekering aan te spreken.
- Verzekeraar Arena zal (de ouders van) het lid binnen de 2 
maanden een dossiernummer bezorgen. Vermeld bij verdere 
communicatie steeds dit dossiernummer.

TIP!
Hou als leid(st)er altijd een ongevalsaangifteformulier 
(Lichamelijke Ongevallen) én een aangifteformulier B.A. 
(Burgerlijke Aansprakelijkheid) bij de hand.

BIJKOMENDE VERZEKERINGEN

Een aantal zaken kan je, mits betaling, bijkomend laten 
verzekeren. Vraag tijdig meer informatie bij het Landelijk 
Secretariaat.
- Tijdelijke verzekering eigen tenten, groepsmateriaal, 
gehuurd en persoonlijk materiaal.
- Tijdelijke Omniumverzekering motorvoertuigen.
- Reisbijstand ‘Ethias Assistance’ voor personen & eventu-
eel voertuigen.
- Verzekering alle risico’s boten.
- …

Het tijdelijk verzekeren van medewerkers (bv. kookouders) 
kan gratis. Als verantwoordelijke (A)EL hou je hiervoor een 
lijst van medewerkers bij (zie website).

Het tijdelijk verzekeren van niet-leden (bv. voor een 
eenmalig voetbaltornooi) kan tegen een kleine kostprijs 
(dagtarief). Regel dit (ruim) op voorhand via verzekerin-
gen@fos.be.

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS

Onze makelaar:
Assuco BVBA
T.a.v. Pieter Moreels
Veldweg 6 b2
9620 Leeuwergem

Onze verzekeringsmaatschappij:
N.V. Arena
Nervierslaan 85 bus 2
1040 Brussel

Het landelijk secretariaat
FOS Open Scouting
T.a.v. Rik Gadeyne
verzekeringen@fos.be
09 245 45 86

Voor ernstige ongevallen contacteer je best ook de 
FOS-noodlijn (0473 63 02 80).
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De FOS-Shop is er om scouts en gidsen van FOS Open 
Scouting een degelijk assortiment van scoutsbasics & 
andere kampeerstuff te bieden.

Naast je uniform kan je in de shop terecht voor het coolste 
assortiment aan FOS Open Scouting producten van 
zonnebrillen, pennenzakken, bagagelabels, T-shirts, 
Marcellekes tot een hippe truckerspet!

Ben je nog op zoek naar een nieuwe eenheidstrui of andere 
producten voor je eenheid? We maken graag producten op 
maat voor jullie.

Surf naar fosshop.be voor alle laatste nieuwtjes en de 
online shop of kom op woensdag tussen 14u en 18u naar de 
FOS-Shop, vlakbij het Sint-Pietersstation.

FOS-Shop vzw
Kortrijksesteenweg 639
9000 Gent
09 245 45 86
www.fosshop.be
info@fosshop.be

http://www.fosshop.be/
http://ecom.fosshop.be/
http://www.fosshop.be
mailto:info%40fosshop.be?subject=
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VOORSTELLING 
PLOEGEN EN STAF-
MEDEWERKERS
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DE NATIONALE STRUCTUUR

Een bende crazy nationale vrijwilligers en goed zotte 
stafmedewerkers! FOS Open Scouting, dat ben jij. Maar 
FOS Open Scouting, dat is ook een bonte verzameling 
scouts en gidsen die in ploegen en commissies bouwen aan 
de toekomst van onze jeugdbeweging. Allemaal nemen ze 
een nationaal engagement op zich, velen zelfs in combina-
tie met leiding geven in eigen eenheid.

FEDERAAL BESTUUR

Het Federaal Bestuur is de Raad van Bestuur
en staat in voor het globale beleid van onze
beweging.

COMMISSIES

BELEIDSCOMMISSIE

De maandelijkse bijeenkomst van ploegafgevaardigden.
Hannes De Reu, Federaal Verantwoordelijke en tevens lid 
van het Federaal Bestuur, de Beleidscommissie en de 
Commissie Eenheden
Hannes@FOS.be

COMMISSIE EENHEDEN
Ondersteunt eenheidsleiding en brengt hen samen om zo 
uitwisseling te stimuleren.

Wim Van Goidsenhoven,
stafmedewerker eenheden 
& stadsondersteuner Antwerpen

(A)EL’s mogen hem bestoken met hun vragen. Hij onder-
steunt samen met Nina  zowel de Commissie Eenheden als 
de (A)EL-netwerken.  Als stadsondersteuner heeft hij 
specifieke aandacht voor de eenheden in Antwerpen.
Wim@FOS.be

Nina Vanslambrouck
stafmedewerker stadsondersteuning & betrokkenheid.
Hij/zij focust op de eenheden in Oost-Vlaanderen met
specifieke aandacht voor de eenheden in Gent. Verzorgt 
ook het netwerk in Oost-Vlaanderen en creëert meer 
betrokkenheid.

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 enerzijds de Vloot en anderzijds 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 allerlei aspecten van 
scouting.

COMMUNICATIE
Zorgt dat al de doelgroepen van FOS Open Scouting 
worden bediend en maken prachtige beelden. 

Justine Vergotte
stafmedewerker communicatie & Producten
Als communicatieverantwoordelijke vindt hij/zij voeding bij
de ploeg communicatie. Ook JaHoe!? valt onder zijn/haar 
hoede.
Justine@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 activitei-
ten. Hij is de steun en toeverlaat van de Saamdagenploeg,
de logistieke ploeg en de ploeg internationaal.
Jan@FOS.be

http://fosopenscouting.be/nl/over-ons/nationale-structuur
mailto:hannes%40FOS.be?subject=
mailto:Wim%40FOS.be?subject=
mailto:Kris%40FOS.be?subject=
mailto:Blanka%40FOS.be?subject=
mailto:Justine%40FOS.be?subject=
mailto:Jan%40FOS.be?subject=
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Gert Nys,
stafmedewerker administratie en ICT
Ofte dé man als het over ledenadministratie, boekhouding, 
evenementen- & kampadministratie en belastingvrije 
giften gaat.
Gert@FOS.be

Rik Gadeyne,
Stafmedewerker bestuurszaken
Hij staat in voor de opvolging van onze begroting, beleids-
rapportering, personeelsadministratie, interne kwaliteits-
zorg 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

mailto:Gert%40FOS.be?subject=
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