
 

                   Hellegat, november 2021. 

 

 
 

 

 

Beste Ouders, Oud-scouts, Sympathisanten, Sponsors, 

  

 

De 37° doet het uitstekend! Ondanks dat onze welpen vroegtijdig hun Grote Jacht* hebben moeten 

stopzetten en hierdoor onze kapoenen niet konden genieten van hun (eerste) kamp, kunnen we van een 

toffe kamperiode spreken in de afgelopen zomer. Kwaliteit boven in onze groep! En die kwaliteit willen wij  

verder trekken ook in onze lokalen!  

Ja, na het noodzakelijk vernieuwen van ons dak, het verbouwen van de leuzzes en een nieuwe 

toegangsdeur op de koer, is het nu hoog tijd om ons sanitair blok aan te pakken. Het oude kapoenenlokaal, 

ook wel de boekerij genoemd door de alleroudsten van onze groep, wordt onder handen genomen.  

Eind november wordt gestart met de noodzakelijke werken om in dit lokaal een nieuw wc-blok te bouwen. 

Het lokaal wordt verder voorzien van een doucheruimte en een degelijke keuken. Al deze werken en 

verbouwingen zullen voldoen aan de heersende hygiënische normen. Zie het ontwerp op de achterzijde! 

En zoals jezelf al hebt ondervonden kost koken geld! 

Tot op heden hebben wij in de totaliteit van giften en fundraisingmomenten een bedrag bijeen gespaard 

van om en bij de 30.000 euro. Dit betekent beste ouders, oud-scouts en sympathisanten dat we nog een 

flink bedrag moeten bijeen garen in de komende jaren, om de huidige gedane en toekomstige kosten terug 

te betalen. 

De groep zelf heeft ook haar vele terugkerende werkingskosten als elektriciteit, gas, water maar ook de 

vervanging van de kampmaterialen (tenten, e.d.), het huren van kampplaatsen, die niet altijd door 

gerekend worden in de kamp- of weekendprijs van onze leden.  

COVID-19 trok een lelijke streep door onze rekening. Heel wat activiteiten werden geschrapt, zodat onze 

inkomsten op een laag pitje kwamen te staan.  

 

*Grote Jacht = kamp van de welpen 

 

 



ONTWERP VERBOUWINGEN OUD-KAPOENENLOKAAL 

 
 

 

Daarom zijn wij met de 37° Don Bosco Hellegat-Noeveren, zo vrij op U (nogmaals) een beroep te doen en 

een duit in ons zakje te doen. Help ons door een fiscaal aftrekbare gift van minimaal €40 storten.  Hiervan 

kan u tot 45 % recupereren via uw belastingaangifte. 

 

Stort vandaag nog uw bijdrage op    BE55 4096 5041 4144 (rekening van Scouts & Gidsen Vlaanderen) 

met vermelding:    BVG 5-351 IK STEUN SCOUTING HELLEGAT 

 

Wij danken U oprecht voor uw financiële bijdrage aan het in stand houden van ons patrimonium ! 

 

Werkgroep Oud-Scouts             Groepsleiding 37°        Vzw Vrienden van de 37° Don Bosco     

                                                           Hellegat - Noeveren 

DOUCHECEL 

KEUKEN WC’s&Urinoirs 

MIVA-wc 


