
 

6 maart → Geen vergadering! 
 
Jullie leiding is op leidingsweekend 
dus er is geen vergadering.  We 
zien jullie graag volgende 
vergadering weer. 

20 maart – 14u-17u  
 

Er was eens… 

 
 

13 maart – 14u-17u  
 

Er was eens een leidingswissel, 
jullie krijgen bij deze vergadering 

voor 1 keertje nieuwe leiding. Wie 
dat zal zijn is uiteraard nog een 

verrassing. ;-) 

 
 

27 maart – 14u-17u  
 
Er werd eens een giga, mega, 
deluxe, reuzen ganzenbord 
gespeeld.  
 
 

KAPOENEN 



 

3 april – 14u-17u 
 
Er was eens een dag waarop Meisjes 
jongens werden en jongens meisjes 
werden. Heb je altijd al graag eens als 
jongen een meisje willen zijn? Of 
omgekeerd? Vandaag wisselen we 
even van geslacht. We verwachten dus 
allemaal nieuwe kapoenen! :p 
 

 10 april – 14u-17u  
 
Hou jullie speurneus maar klaar 
want vandaag is het de grote 
paaseizoektocht!!  

17 april – 14u-17u  
 
Er was eens…Kennen jullie alle 
sprookjes al? Dat zullen we vandaag 
samen ontdekken met het leuke 
sprookjesspel. Kom zeker verkleed 
in je favoriete sprookje. 

24 april → Geen vergadering!  
 
Deze week helaas geen vergadering  
willen jullie je brein testen kom dan 
zeker vrijdag 22 april naar onze quiz. 
Als jullie je dansbenen nog eens willen 
boven halen kom dan zeker naar onze 
fuif op zaterdag 23 april. 



 

                               Scouts hopduveltjes Meldert 

      
     Welpen 

 

 
 
 
 

januari-februari 

Corona is nog steeds in de wereld, dus vergeet jullie 

mondmasker zeker niet! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

6 Maart (GEEN VERGADERING) 

Jullie leiding is op leidingsweekend dus 

er zal jammer genoeg geen vergadering 

zijn ☹ 

13 Maart (14-17u) 

Leidingswissel! 

Vandaag krijgen jullie voor 1 keer nieuwe 

leiding! Wat de nieuwe leiding zal geven, blijft 

een verrassing! 

 

20 Maart: (14u-17u) 

Happy Chinese New Year!!! 

Misschien een beetje laat, maar vandaag 

maken wij superdeluxmegamooie 

lampionnen 😊 

(Breng jullie kaasdoosjes mee als je dat nog niet 

gedaan hebt!) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

27 Maart: (14u-17u) 

Bosspel! 

Maar allee weer bosspel!! 

Maar wat heeft jullie leiding vandaag in elkaar 

gestoken? Ontdek het van 14-17u! 

 

3 april: (14u-17u) 

HA, PRANK! 

1 april is eenmaal gepasseerd, maar laten we nog 

eens goed lachen met elkaar op deze PRANK-

vergadering! 

 

10 april: (14u-17u) 

Woehoew! Paaseitjes! 

De paasklokken zijn dit jaar vroeger op onze 

scouts, dus laten we dat samen vieren met… 

CHOCOLADE!!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 aprilt: (14u-17u) 

Ik ben verliefd-vergadering! 

Ben jij verliefd? Misschien ontdek je het 

vandaag wel, op ons fenomenaal liefdespel! 

 

 

24 april: (GEEN VERGADERING!) 

Quiz/fuif 

Kom jij vrijdag naar onze quiz met je meesterlijk 

brein? 

Of kom je misschien stiekem naar onze fuif 

zaterdag? 😉 

Hopelijk tot dan! 

 



20/03
Trek jullie stoute
schoenen aan en breng
jullie goed humeur mee.

JONGGIVERS
6/03

13/03Geen Scouts vandaag.
De leiding is op
planningsweekend.

Het is weer zo ver, vandaag is
het verrassingsvergadering
en we beloven jullie dat het
geen technieken zal zijn.

YES YES YES

We spelen een
bosspel vandaag! 



27/03

03/04

10/04

GAMEGAMEGAME
ONONON

Het Kamp komt steeds
dichterbij dus vandaag
houden we nog eens een
techniek vergadering. We
verwachten jullie allemaal
want dit is super
belangrijk!!!!!!!!!!!!

De paasklokken vliegen weer over
het land, dus bereid jullie maar
voor op de mega super deluxe
paaszoektocht

Vandaag stellen we
jullie echt op de proef.
Zijn jullie klaar om
getrained te worden
van soldaat tot
majoor??
Want vandaag is het
legervergadering!!!!



17/04
24/04

01/05

PLA
YPLA
Y

PLA
Yenjoy

enjoy
enjoy

Deze week geen scouts, maar  
we verwachten jullie allemaal
op onze mega leuke coole
quiz en voor de gekkerds
onder jullie op onze enige
echte KONNOIN ME KOPOIN
FOIF!!!!!

Voor degene die er vorige keer
niet konden bij zijn, wij geven
jullie een 2de kans en voor zij die
er wel bij waren een extra kans
om jullie techniek te
optimaliseren.
Opnieuw Techniekvergadering.

Haal jullie beste
zwaaiarm boven, want
vandaag nemen we het
op tegen de jonggivers
van Baardegem in een
baseball wedstrijd.



2022
TRIMESTER
VERSLAG 
VOORGESTELD DOOR
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GIVERS
NV



WAAR WE
NU STAAN

6 maart

GIVERS JAAR 2022

De hoogste raad van bestuur zal zich afzonderen om in alle

rust het verder verloop van dit boekjaar in kaart te

brengen. De leden worden dus niet verwacht op deze

vergadering en mogen in alle rust luieren op deze vrije

zondag. Graag ziet de hoogste raad van bestuur jullie

volgende week op de algemene vergadering. 



De  raad van bestuur organiseert een algemene

vergadering met alle belanghebbenden.. Hierin

zullen de kwartaalcijfers besproken worden en zal

geëvalueerd  worden of er al dan niet structurele

hervormingen binnnen de organisatie moeten

plaatsvinden. Deze beslissing zal worden afgehandeld

binnen de voorziene tijdspanne van 180 minuten, van

start gaande om 14u. 

 De aanwezigheid van alle raadsleden wordt ten

zeerste op prijs gesteld. Bij belet zal geacht worden

om te trakteren op een Turkse delicatesse. 

GIVERS JAAR 2022

KWARTAALCIJFERS
13 maart
tweeduizendtweeentwintig
parochiale centrum 

Givers
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EEN
WERELDWIJDE
EVALUATIE

De globalisering van de onderneming

wordt op deze vergadering besproken aan

de hand vaan een ludieke brainstorm

namidddag tussen 14u & 17u. Een virtuele

reis rond de wereld met deelname en

enthousiasme van alle leden vindt plaats

in het parochiale centrum.  
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GIVERS 20 MAART JAAR 2022



CIJFERS EN
STATISTIEKEN
De samenstelling van het menselijke

lichaam evolueerde de afgelopen

jaren enorm. Voor dit onderzoek

gebruiken we een steekproef ven 20

givers van Scouts Hopduveltjes

Meldert.  Stalen zullen worden

afgenomentussen 14u en 15u in het

PC meldert.   
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GIVERS 27 MAART JAAR 2020



Stijgend aantal relaties bij  toename gebruik deodorant en

tanden poetsen 

Deze data moet worden getest dor de leden van de

organisatie.  Poets dus de tanden, kuis de oren en neem een

douche want vandaag wordt er gezocht naar de ware liefde

tussen 14u en 17u.  

STATISTIEKEN

hygiene 
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GIVERS 3 APRIL JAAR 2022



50%
Activiteit 

50%
Paaseikes fretten

GIVERS 14U TOT 17U 10 APRIL JAAR 2022



NETWERKEVENEMENT

De moedervereniging

organiseert een

netwerkevenement op de

sociale banden binnen en

tussen de verscheidene

zusterondernemingen te

versterken. Meer

informatie hieromtrent zal

meegedeeld worden via de

sociale netwerken van de

raad van bestuur.  

EIK
ES

GIVERS 17 APRIL 2022



ALLE NEUZEN IN
1 RICHTING 

Onze missie 

GIVERS 24 APRIL 2022

Om onze missie

en visie naar 1

doel te belijnen,

zetten we een

fysieke

rechtdoor

voetentocht in

actie.  Vandaag

kijken we

allemaal naar 1

en dezelfde

richting. 14u tot

17u in de

parochiale

centra van

Meldert.   



DE HOGE RAAD VAN
BESTUUR GIVERLEIDING 2021-2022

INFO @ GIVERS@HOPDUVELTJESMELDERT.BE


