
INSCHRIJVING Europascoutswerkjaar 2019 – 2020. 

 

Het is nu het moment om jezelf of jouw kind(eren) elektronisch in te schrijven. Voor een 

herinschrijving heb je heel wat minder werk als je dit voor 1 oktober doet. Dit komt dan neer op een 

controle van de gegevens die in onze database zijn opgeslagen. Snel zijn is de boodschap. Vanaf 1 

oktober worden de gegevens van vorig werkjaar uit onze database gewist! 

 

Hoe schrijf je je in? 

 

Surf naar listing.europascouts.be 

 

Hopelijk herinner je nog je gebruikte E-mailadres / paswoord van vorige inschrijving. Indien je inlogt 

met jouw gegevens, krijg je een overzicht met namen van leden die je vorig jaar inschreef. Door op 

de groene knop te drukken “inscribe this member again for the current year”, kan je dit lid opnieuw 

inschrijven. 

 

 

 

Controleer aandachtig alle velden en corrigeer waar nodig. Pas op, voor beverjongens die overgaan 

naar de welpen, moeten veld «2de brugge» veranderen naar «1ste Brugge». 

 

Om te kunnen inschrijven, moet je akkoord gaan met de de manier waarop de Europascouts jouw 

persoonlijke gegevens bijhoudt. Hiervoor moet je het vakje in sectie GDPR aanvinken.  

 

Graag willen we jou ook vragen om het vakje “ik geef foto toestemming” aan te vinken als je 

akkoord bent dat foto’s van jou of jouw kind (eren) genomen worden en gebruikt worden binnen de 

Europascouts voor promotiemateriaal, website,…. 



Na het bevestigen van jouw gegevens, klik je op de grijze vakjes “volgende” en “bevestigen” zo kom 

je op de webpagina “Medische fiche” terecht. Onderaan de pagina kan je de medische fiche die je 

vorig jaar ingevuld hebt, vinden. Indien die gegevens nog van toepassing zijn, kan je direct onderaan 

op de knop “ik ben klaar met dit lid, ga naar inschrijvingen overzicht” drukken. 

 

 

Indien je een nieuwe medische fiche wenst op te laden, verwijder dan eerst de medische fiche van 

vorig jaar. Er zijn dit jaar 2 mogelijkheden om de medische fiche in te vullen: 

1) PDF document invullen, inscannen en opladen.  

2) Gegevens invullen via google sheets & ondertekenen met Adobe Acrobat (Sign and fill extension). 

 

 

Nadien krijg je in je mailbox een bevestiging van jouw inschrijving, met de vraag om het 

inschrijvingsgeld (40 Euro per lid) te storten op rekeningnr. van de Europascouts Brugge: BE95 

97997688 2658 met vermelding “lidgeld 2019 – 2020 + naam lid”. 

In de mail word je er ook nog aan herinnerd om je medische fiche op te laden indien de medische 

fiche van vorig jaar moet worden aangepast. Indien reeds gebeurd, moet je met die opmerking geen 

rekening houden. 

 

Indien vragen/moeilijkheden, gelieve een mailtje te sturen naar uniform.brugge@europascouts.be 


