
  

Beste ouder, lid, ex-lid, vriend en/of sympathisant, 

Via dit bericht willen we u op de hoogte houden van de vorderingen in ons 

nieuwbouwdossier. 

Het voorbije anderhalve jaar hebben we vanuit verschillende hoeken hulp gekregen, soms 

onder de vorm van een gulle gift, soms onder hulp van raad en daad, maar altijd werd de 
hulp door ons erg gewaardeerd.  We willen graag de onderstaanden uitdrukkelijk 

bedanken : 

• Iedereen die tot nu toe een financiële bijdrage leverde, zij het via de initiële 

crowdfunding, via de giften via Scouts & Gidsen Vlaanderen of via een andere weg. 

Ook in 2020 kunnen we fiscale attesten verlenen voor giften die via S&G Vlaanderen 

verlopen.   

Rekeningnummer : BE55 4096 5041 4144  

Mededeling : BVG 5-378 NIEUW LOKAAL SIK 

S&G Vlaanderen vragen uitdrukkelijk om enkel deze mededeling te gebruiken. 

• SOGent voor het ter beschikking stellen van de tijdelijke containers. 

• De Jeugddienst van de stad Gent, en in het bijzonder Ine, voor de begeleiding op de 

weg naar de nieuwe lokalen. 

• De schepen van Jeugd mevrouw Decruynaere voor het aanhoren en het zich 

aantrekken van onze zaak. 

• Ruth voor de architecturale begeleiding. 

• Dries Heyneman voor de benefietvoorstelling, het buurtcomité Ottergemse Dries en 

het Open Huis om mee de rommelmarkt te helpen organiseren. 

Begin 2020 wordt er samen met het buurtcomité en het open huis gekeken 

wanneer en hoe we de volgende rommelmarkt gaan organiseren. Wil je ook 

meewerken, stuur dan een mailtje naar an_favoreel@hotmail.com.  

• Tim van Ecobois voor de vele praktische hulp. 
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• Diverse andere scoutsen uit onze buurt (of ook daarbuiten) voor het organiseren 

van diverse acties ten voordele van de SIK. 

• De vzw Parochiale Werken voor de medewerking aan onze nieuwbouwplannen. 

Het geheel van spaargeld, acties, benefieten, rommelmarkten en 

verzekeringsuitbetalingen zet onze teller boven de €85.000.  Samen met de grote 

financiële steun van de stad Gent betekent dit dat we toch nog tegen een lening van 
€100.000 aankijken.  Naast de extra acties zoals de rommelmarkt zullen we proberen om 

sponsoring in natura te krijgen. 

We zoeken nog uit welke subsidies we eventueel via Toerisme Vlaanderen zouden kunnen 

krijgen. 

Tot slot willen we eens ons dossier goedgekeurd is service clubs gaan aanspreken voor 

concrete deelsponsoring, zoals bijvoorbeeld een keuken en/of de verplaatsbare wand die 

de grote zaal moet kunnen opsplitsen in een Wouters en Kapoenen lokaal. 

Als iemand nog een idee zou hebben waar we nog sponsoring zouden kunnen krijgen, 

aarzel niet om het te laten weten op groepscomitesik@outlook.be. 

Ondertussen zitten we niet stil, de subsidie aanvraag bij de stad Gent is in gang gezet, we 
wachten nog op enkele offertes om ons dossier te kunnen finaliseren, en onze architecte is 

de laatste aanpassingen aan het plan aan het aanbrengen zodat de bouwvergunning kan 

aangevraagd worden. 

We vertrouwen erop dat 2020 het jaar van de heropstanding wordt, het jaar dat De Otter 

als een Fenix uit de as herrijst. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De Leiding en het Groepscomité 
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