
  



WAT IS SCOUTS GROENINGE? 

Scouts Groeninge is één van de 3 Kortrijkse scoutsgroepen aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, dat 
met  ruim 70.000 leden één van de grootste verbonden van België is. Met 650 leden en een leidingsploeg van 
meer dan 100 man vormt Scouts Groeninge de grootste groep van België.  
We horen tot het district Leieland van de gouw Zuid-West-Vlaanderen. Officieel bestaan we uit 2  verschillende 
groepen,  namelijk  een  jongensgroep ‘S’  (scouts) en  een meisjesgroep ‘M’ (meisjesgidsen). Door de jaren 
heen zijn deze twee groepen nauwer gaan samenwerken waardoor we nu samen Scouts en Gidsen Groeninge 
Kortrijk vormen. 

In onze werking maken we nog onderscheid tussen S en M op  vlak  van  secretariaten, groepsfeesten,  lokalen 
en  materiaal. Om grote groep zoals Groeninge te sturen zijn er heel wat mensen geëngageerd. Buiten de 
leden en de leiding heeft onze scouts nog een groepsleidingsploeg, een oudercomité, materiaalmeesters en 
een bouwcomité.  
Groepsleiding neemt de groep op sleeptouw en motiveert leiding. Ze gaan naar de districtsraad en 
communiceren met ouders. Tot 2014 hadden beide groepen (S en M) een  oudercomité. Vanaf  2015  vormen 
de beide comités één  geëngageerde  bende. Een goed functionerend en sterk oudercomité maakt de groep 
in zijn geheel sterker en zorgt ervoor dat leiding zich vooral kan bezighouden met de werking met leden. zelf. 
Materiaalmeesters zijn verantwoordelijk voor het materiaal en het bouwcomité heeft de laatste jaren hard 
gewerkt aan de bouw en implementatie van het nieuwe lokaal in de cederlaan. Natuurlijk hebben we zoals 
alle scoutsgroepen ook ‘De Stam’, met alle oud-groeningenaars. Omdat we zo groot zijn hebben we ook ‘De 
Kruin’, die de jongere generatie van de Stam voorstelt. 

 

Onze leden worden onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen, die we takken noemen. Elke tak is 
verschillend, met eigen activiteiten, aangepast aan de leeftijd van de leden. De meeste takken hebben een 
driejarige werking. Op die manier krijgen de leden elk jaar een andere functie in de tak. Als eerstejaar moeten 
ze nog veel leren, als derdejaar kunnen ze zelf al wat verantwoordelijkheid opnemen, onder begeleiding van 
de leiding. Bij ons zijn enkel de jongste  takken (de Kapoenen), de  oudste  (de Jin) en  de Akabegroep (de 
Pallieters) gemengd. Alle andere takken zijn dus niet gemengd.  
Een  gevolg  van  het  grote  aantal  leden  is  de  werking  met  paralleltakken.  Dit  wil zeggen  dat  er  telkens  
2 takken  van  dezelfde  leeftijd  en  geslacht  naast  elkaar bestaan. Dit is om een aanvaardbaar aantal leden 
per tak te bekomen. Op volgende pagina kan u de structuur van onze scoutsgroep vinden. 



STRUCTUUR 
 

 

 

 

 

 



ZWAMBER 
De Zwamber is het maandelijks programmaboekje waarin de planning van alle takken terug te vinden is. 

Maandelijks wordt dit naar alle leden en leiding opgestuurd. De Zwamber is eveneens terug te vinden op de 
website in pdf-formaat. 

Maandelijks wordt het dus gelezen door onze 650 leden, hun ouders, de leiding en sympathisanten. 
We schatten dat de Zwamber elke maand wordt gezien door 2200 mensen.   

WEBSITE 
De website is het grootste communicatiekanaal binnen Scouts Groeninge. Niet alleen worden hier foto’s op 
gedeeld van de werkingen of verschillende kampen, ook het programma is hier te vinden. Zoals eerder 

vermeld is ook de zwamber hier in pdf-formaat te vinden en kan er meer informatie gevonden worden over 
de leiding en aankomende evenementen. 

Naast algemene scouts- en takinformatie is er ook de verhuurpagina. Met Scouts Groeninge bezitten we heel 

wat materiaal dat ook verhuurd kan worden. Deze potentiele huurders maken ook een deel uit van ons 
bezoekersaantal. 

Door ons groot leden- en leidingaantal wordt onze site zeer frequent bezocht. Gemiddeld krijgen we per 
maand zo’n 8000 bezoekers over de vloer die samen goed zijn voor zo’n 300 000 tot 500 000 hits per maand! 

Recentelijk werd de Groeninge-website in een 
nieuw jasje gestoken om weer mee te zijn met 
de hedendaagse standaarden. De website 

wordt nog continu onderhouden en verbeterd 
door een enthousiast groeninge-webteam.  

De grafiek links toont het aantal bezoeken 
van enkele maanden in 2015. 

Breng dus zeker eens een bezoekje aan http://www.groeninge.com ! 

  



EVENEMENTEN 

Om een goed verloop van ieder werkjaar te verzekeren, organiseren we jaarlijks enkele evenementen om 

bijvoorbeeld nieuw materiaal te financieren. Een overzicht van enkele van deze evenementen is hieronder te 
vinden. 

MOSSELSOUPER 

Eerste weekend van oktober  
~800 man 

Eén van onze top-evenementen is de jaarlijkse 
mosselsouper. Op dit groepsfeest, georganiseerd door 
alle leiding kunnen er heerlijke mossels gegeten 
worden. Dit evenement vindt plaats in ons eigen scouts 
lokaal aan de cederlaan. 

 

COMMERCIELE FUIF 

februari - maart 
~1000 man 

Ook organiseren wij met de leiding van Scouts 

Groeninge onze jaarlijkse commerciële fuif. Jarenlang 
was dit ‘dameROUGE’, bekend in Kortrijk en ver 
daarbuiten, met bezoekersaantallen die opliepen tot 

3500 man.  
Sinds 2015 besloten we om een nieuw concept op 
poten te zetten, namelijk ‘The Way of Wallstreet’. 
Ook dit evenement is opnieuw een klassieker in het 
Kortrijkse fuiflandschap. 

  



LOKALEN 
 
Tot voor 2014 beschikten we over drie locaties: Sinds 21 november 2015 werd ons nieuw lokaal in de 

Cederlaan geopend. Dit lokaal is veel groter dan voordien en heeft dus een extra grote capaciteit. De 
vergaderingen van onze takken gaan bijgevolg in twee verschillende lokalen waarin elke tak zijn eigen stekje 
heeft: 

 

Badgodesberglaan 
(bij de Lange Munte) 

Cederlaan 

Hoek Cederlaan – Kapel ter Bede 
 

De cederlaan was ons oudste gebouw en was dringend aan vernieuwing toe. Een razend enthousiast 
bouwcomité onder leiding van Bert Decuypere sloeg de handen in elkaar om een nieuw lokaal te bouwen in 

de cederlaan. De opening van dit nieuw lokaal ging door op 21 november 2015. Voor  meer info over de 
werkzaamheden en de opening van de cederlaan: http://hetverhaalvaneenlokaal.blogspot.be/. 

Het lokaal in de Badgodesberglaan, ook gekend als ’t Bad, is het andere lokaal waar wij kunnen ravotten. 

  



SPONSORING 
Iedere week staan dus meer dan 100 enthousiaste leiding paraat om de meer dan 650 leden  geweldig te 
entertainen en een leuke tijd te beleven. Ravotten in de natuur, leuke stadsspelen, op weekend gaan, op 

avontuur gaan in de Ardennen en leven in tenten en -niet onbelangrijk- sociale waarden en normen leren 
kennen zijn enkele van de vele dingen die onze leiders met de leden doen. 

Een scoutswerking brengt helaas ook heel wat kosten met zich mee. Denk maar aan het nieuwe lokaal dat 
we onlangs bouwden, de takwerking zelf, het op poten zetten van evenementen... 
En om onze jeugdbeweging zo democratisch mogelijk te houden zijn we op zoek naar jullie, onze trouwe 
sponsors.  

Wij verwachten niets. We kunnen alleen hopen dat we u enthousiast hebben gemaakt te investeren in onze 
scouts die veel betekent in Kortrijk en omstreken. Een scouts waar zelf ons land naar opkijkt door zijn 
omvang. Wij zijn alvast heel enthousiast om met u in contact te komen en hopen hetzelfde van uw kant.  

Hebben we u kunnen overtuigen om u te associëren met de positieve reputatie van Scouts Groeninge? Kijk 
dan op de volgende pagina die u meer concrete info bezorgt over de sponsorformules die we aanbieden.  

CONTACT 
 
Interesse of verdere vragen? Neem gerust met ons contact op: 

sponsoring@groeninge.com  



SPONSORFORMULES 
 

HOOFDSPONSOR   -   750 euro/jaar 

ZWAMBER 

  Logo op volle pagina (A5) 

  10 edities 
  ~ 2200 lezers/maand 

WEBSITE 
  Logo op sponsorpagina 

  Logo doorklikbaar naar uw eigen website 

  Volledig jaar (1 januari tot 31 december)  

  ~ 8000 bezoekers/maand 

EVENEMENTEN 
  Logo op drukwerk (e.g. Onderleggers) 

  Vlag, spandoek of ander promomateriaal kan geplaatst worden 
  ~ 1000 bezoekers/evenement 

 

MEDIUM SPONSOR  -   500 euro/jaar 

ZWAMBER 
  Logo op halve pagina (A5) 

  10 edities 

  ~ 2200 lezers/maand 

WEBSITE 

  Logo op sponsorpagina 

  Logo doorklikbaar naar uw eigen website 
  Volledig jaar (1 januari tot 31 december) 
  ~ 8000 bezoekers/maand 

 

  



 

SMALL SPONSOR   -   200 euro/jaar 

WEBSITE 
  

Logo op sponsorpagina 
  Logo doorklikbaar naar uw eigen website 
  Volledig jaar (1 januari tot 31 december) 
  ~ 8000 bezoekers/maand 

 

 

EXTRA SPONSOR   -   OVTK 

Niet gevonden wat u zocht in onze formules? Aarzel dan niet om ons te contacteren, aangepaste formules 
zijn zeker mogelijk! 
  



TOT SLOT 
 
Er rest ons niets anders meer dan u alvast te bedanken voor uw tijd die u hebt genomen om dit 

sponsordossier te doorlezen en de interesse die u toonde voor onze vereniging. Dan groeten wij u op de 
manier die een scout beaamt.  

Stevige linker,  

In naam van Scouts en Gidsen Groeninge: 

Het sponsorteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fausto Guillaume 

Henri Elias 

sponsoring@groeninge.com     
    

    
  

    


