Beste (pleeg)ouder of voogd
Zoals jullie allemaal weten zijn wij met de leiding en de vzw samen op zoek naar een nieuw
lokaal waar we onze werking kunnen verder zetten. Na lang zoeken hebben we een goede
optie gevonden. Chiro Kringel, uit Elsum, gaat een nieuw lokaal bouwen en kan hier nog wat
hulp bij gebruiken. Zij bouwen een nieuw lokaal op de locatie van de parochiezaal en de
kerk van Elsum. Het lokaal zou tussen deze twee gebouwen komen te staan. Zowel wij, de
leiding en de vzw, en de chiro zien een samenwerking erg zitten. Een samenwerking tussen
twee verenigingen heeft tal van voordelen. Samen hebben we immers meer financiële
middelen dan alleen wat maakt dat het lokaal sneller gerealiseerd zou kunnen worden.
Joepie!
Er is echter ook een nadeel, helaas. Zowel wij als Chiro Kringel hebben activiteit op zondag
namiddag. Het is echter niet mogelijk om met beide verenigingen op hetzelfde moment
activiteit te hebben. Daarom overwegen wij om onze activiteit te verplaatsen naar zaterdag.
Activiteit op zaterdag namiddag heeft enkele voordelen onder andere stadsspelen worden
een stuk leuker en spannender wanneer de horeca en de winkels open zijn. Natuurlijk
veranderen we niet van activiteit moment zonder overleg met de allerbelangrijkste personen
in onze scouts nl onze leden en hun ouders. Daarom vragen we aan jullie om ten laatste
tegen 20 december het vragenformulier op onze website in te vullen. Zo kunnen we jullie
mening meenemen naar het overleg. Onder aan deze brief vind je een QR code die je kan
scannen met de camera van je smartphone om naar de website te geraken. Lukt dit niet, ga
dan naar ons website of surf naar www.depioen.be/vzw-akabe-de-pioeniers.
We willen jullie ook graag geruststellen. Het veranderen van activiteiten moment is zeker
niet voor dit jaar en dit zal op tijd met jullie en de leden besproken worden.
Heb je vragen of wil je meer informatie? Mail gerust naar vzw@depioen.be , wij staan klaar
om op jullie vragen te antwoorden. In het voorjaar gaat de volgende OVAAVO door waar de
leiding klaar staat om jullie meer info te geven over de algemene werking van de akabe
alsook de lokalen. Hou dus zeker de website, de facebook en jullie mail in de gaten voor
meer informatie.
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Beste (pleeg)ouder of voogd.
Hier zijn we nogmaals met een tweede brief. Helaas kost een lokaal ook erg veel geld. Wil je
ons steunen zonder zelf een cent extra uit te geven? Steun ons dan via trooper. Trooper is
een website waarlangs je online aankopen kan doen en zij steunen de gekozen vereniging
met een kleine bijdrage. Neem zeker een kijkje op trooper.be bij je volgende online aankoop.

Ben je nog op zoek naar een leuk kerstcadeau? Wij verkopen dit jaar sokken om onze
lokalen te bekostigen. Het zijn super leuke, exclusieve sokken en jij en je familie kunnen
deze ook krijgen. Tot 20 december kan je deze super leuke bestellen voor jou en je familie
via onze website.

Deel beide initiatieven zeker met je vrienden en familie. We hebben jullie hulp nodig om geld
in te zamelen en zo onze werking draaiende te houden. Daarom rekenen we ook op jou
steun om reclame te maken voor deze initiatieven! Alvast heel erg bedankt.
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