
Beste ouders & leden,  

 

Dit is waarschijnlijk het moeilijkste nieuws dat we jullie als groep ooit al gebracht hebben. Hoewel wij 
als leiding er altijd in zijn blijven geloven tot het einde, zagen sommigen van jullie het misschien al 
aankomen: na dit jaar stoppen wij ermee als leiding en zal Scouts De Polderwolven bijgevolg helaas 
niet meer bestaan.  

Zoals jullie weten, kampen wij al enkele jaren met een serieus leidingstekort. Tussen de huidige 
leiding en toekomstige leiding zit bovendien ook een redelijk groot ‘gat’. Een gat dat wij de afgelopen 
drie jaar met man en macht probeerden op te vullen door nog even te blijven plakken als leiding, 
maar dat we nu helaas niet meer kunnen opvullen.  

Meer dan de helft van de – nu al kleine – leidingsploeg heeft er sinds dit jaar een job bij, en hoewel 
velen onder ons die combinatie dit jaar nog probeerden te doen slagen, merken we dat dat niet altijd 
makkelijk is. En misschien denken jullie nu “Ah, wat houdt het in om elke zaterdag 3 uurtjes vrij te 
maken om leiding te staan.”, maar het is meer dan dat. Naast de verplichting om elke zaterdag de 
beste en meest enthousiaste versie van jezelf boven te halen, zijn er nog de urenlange 
voorbereidingen voor de activiteiten, de stapel papierwerk aan het begin van elk semester om de 
subsidies, inschrijvingen, verzekeringen… in orde te brengen, de organisatie van een pasta-avond en 
dan komen we nog bij de wekenlange voorbereidingen van ons zomerkamp. Een scouts met de nog 
slechts 3 of 4 resterende leiding draaiende houden, is dan ook niet langer mogelijk de volgende 
jaren. 

Dit jaar hebben we er alles aan gedaan om nieuwe leiding aan te werven. We hebben de jeugd van 
Wenduine, De Haan en zelfs Blankenberge overstelpt met de vraag om leiding te worden. Jammer 
genoeg vinden we niemand die zich wekelijks wil engageren en die de fakkel van ons wil overnemen. 
Laat staan om de taak van groepsleiding, penningmeester, GVA, enzoverder op te nemen.  

Het doet ons pijn om jullie dit nieuws te moeten meedelen. Niet alleen beseffen we dat het voor heel 
wat kinderen een enorm gemis zal zijn, ook voor ons is het een stukje van onze jeugd en van ons 
leven waar we met veel pijn afscheid van moeten nemen. Misschien lijkt het ook voor jullie ‘laat’ om 
dit nieuws mee te delen, maar we willen jullie verzekeren dat we er simpelweg alles aan gedaan 
hebben om de scouts zo lang mogelijk te laten bestaan, dat we de stappen van Scouts & Gidsen 
Vlaanderen volgen, en dat er bovendien voor ons op administratief vlak nog een hele weg te gaan is.  

We willen onze leden echter niet in de steek laten. We hebben reeds bij het District informatie 
gevraagd naar doorstroommogelijkheden voor leden in verschillende Scoutsen en andere 
jeugdbewegingen in de omgeving en kunnen jullie verzekeren dat we er alles aan doen om jullie goed 
op te vangen.  

We willen eruit gaan met een knal. Daarom willen we nog een spetterend zomerkamp aan onze 
leden bezorgen die jullie nog jaren zullen herinneren. Het is ook niet omdat we ermee stoppen dat 
we ons niet meer 100% zouden inzetten voor de voorbereidingen voor ons zomerkamp, integendeel. 
Onze kampplanning was op de kampkeuring van het District nog steeds een van de meest 
uitgebreide en zorgvuldige planningen van alle groepen in ons district. Eind augustus zouden we dan 
ook graag met alle leden en ouders nog een laatste feest organiseren waarbij we tijdens een gezellige 
BBQ samen nog een laatste keer herinneringen ophalen en foto’s van op zomerkamp aan jullie 
kunnen tonen. Het moet een avond worden waarbij we met een lach en een traan, trots en 
ongelofelijk veel liefde terugkijken naar 31 jaar Scouts De Polderwolven. De effectieve ontbinding 
van onze scouts zou nadien plaatsvinden ergens in september, rond die tijd mogen jullie ook een 
officiële brief van Scouts & Gidsen Vlaanderen ontvangen.  

 



Dit nieuws is ‘klote’ om mee te delen, en voor ons ook enorm pijnlijk. We snappen dat we jullie met 
ongelofelijk veel vragen achterlaten, en willen dan ook de tijd nemen om jullie uitgebreid alles uit te 
leggen. Daarom nodigen we jullie op zaterdag 18 juni om 20u30 uit in onze scoutsloods voor een 
infomoment. Daarin zullen we jullie alles uitgebreid uitleggen en uitgebreid antwoorden op al jullie 
vragen/ bezorgdheden. 

Wil je er graag bij zijn, of heb je nu al vragen in je hoofd? Schrijf je dan in via deze link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuaNOMAO8znFIX_ekZn-Qmre2-OGWFlh8MBDctSVTR-
S_AOg/viewform?usp=sf_link  

We vragen jullie om al jullie vragen te bundelen onderaan het formulier en niet onmiddellijk op ons 
af te vuren. Wij hebben op dit moment enorm veel administratieve taken die op ons wachten en 
moeten sommige zaken ook zelf nog uitzoeken, daarom willen op 18 juni tijd maken om jullie 
uitgebreid te woord te staan. 

We willen jullie tot slot bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen jaren en de steun die we 
vooral ook de laatste jaren van jullie kregen. We hopen jullie massaal te kunnen verwelkomen op ons 
infomoment en hopen bovendien om met een fantastische groep enthousiaste leden nog een laatste 
keer op zomerkamp te mogen vertrekken. Want één ding is zeker: ’t ga zot zien!  

 

Stevige linker 

De leiding 
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