
 

Bestelformulier installatie Scouts 

Naam Scout: ___________________________ 

Het bestel formulier bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste gedeelte boven de lijn is het gene wat moet 
besteld worden om een compleet uniform te hebben. Aan de hand van de vinkjes kan het uniform compleet 
worden gemaakt. Kunnen er onderdelen van het oude uniform worden afgehaald, (deze zijn aangeduid 
met een sterretje. Zie tweede pagina voor afbeeldingen van deze onderdelen). Laat ook dan het hokje 
leeg. Graag totaal bedrag noteren en maten.  
Het gene wat onder de lijn staat, wordt als optioneel beschouwd en kan bij besteld worden. 

                        

Totaal: €_____+€______=______ 
De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief administratie- en verzendkosten. Dit bestelformulier kunt u 
inleveren bij de leiding van de Scouts, of bij Ben Ryter. Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag, zo 
spoedig over te maken op rekening NL43RABO 0149.8586.55 t.n.v. Stichting ’t Oude Hoen o.v.v. 
“installatie Scouts + naam Scout”. Dan kan de groep zo snel mogelijk de bestelling doen bij Scouting
Nederland. 
Wij zorgen er dan voor dat alles aanwezig is bij de installatie. 

Maattabel m.b.t. het uniform blouse en andere informatie , zie achterzijde van dit formulier. Datum : ……………………… 
Naam ouder/verzorger : ………………………… 
Handtekening : 

Speltakteken € 2,10 

Groepsnaambandje * € 0,50 

Groepsdas * € 8,75 

Groepsdas embleem * € 3,75 

Regio insigne * € 1,50 

Dasring * € 2,65 

Scouting Nederland insigne * € 2,10 

Scouting Baret insigne 

Baret ( maat 52 t/m 63) Maat: 

ScoutFit Scoutsblouse  Beige 
(maat 146 - 176)  

€ 35,00 Maat: 

ScoutFit Scoutsblouse Beige 
(volwassenen)  

€ 40,50 Maat: 

: TOTAAL .............. 

Groeps T-shirt ( maat S t/m XXL ) € 7,50 Maat: 



 

 Algemene informatie ;  
Betaling van de Installatie benodigdheden / tweedehands Scoutinguniform. Wij verzoeken u om 
verschuldigde bedrag zo spoedig over te maken aan de Scoutinggroep. Als Scoutinggroep bieden wij 
u/leden, in bijzondere gevallen, de mogelijkheid , indien voor u de kosten van de installatie best wel aan de 
hoge kant zijn, een opmaat gemaakte vorm van betalingsregeling. Hiervoor kunt u contact op nemen met 
de groepspenningmeester. 

 Soms hebben wij ook tweedehands blouse van, Bevers – Welpen – Scouts – Explorers en
Roverscouts. Dit zijn blouse van kinderen/jongelui die zijn overgevlogen naar de volgende speltak.
Vraag gerust aan de leiding of aan Ben Ryter of er nog tweedehands blouse zijn

Scouts ; 

 De scoutsblouse is ook te koop bij een dumpstore, dit onder de naam “kaki landmacht uniform blouse”.
De blouse is dan ook een stuk goedkoper (de prijs ligt over het algemeen zo rond de € 7,50 ). De dikte
van deze blouse lopen soms best uit één, ons advies hierbij is , “hoe dikker hoe beter”.De kleinere
kinderen maten zijn over het algemeen erg lastig te verkrijgen (begint vaak bij de maat 38). En als ze
er zijn, zijn het over het algemeen dames blouse.

 Voor wie dat wil zijn er nog baretten via ons te koop, deze behoren niet meer officieel tot het uniform

Maattabel Blouses 
Kinderen 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176

Borstomvang 89 92 95 98 101 104 107 110 113 116

Nek omvang 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39
Mouwlengte 38,5 41 43,5 45,5 50 52,5 55 57 59,5 62

Dames 34 36 38 40 42 44 46 48 50 Queens

Borstomvang 98 102 106 110 114 118 122 126 130 156

Nek omvang 37 38 39 40 41 41,5 42 46 47 52

Mouwlengte 64 64 64 64 64 64 64,5 67 68 72

Heren S M L XL XXL XXXL XXXXL

Borstomvang 114 120 126 132 140 148 162

Nek omvang 37 39 41 43 45 46 50

Mouwlengte 63 64 65 66 67 68 69

Kindermaten waarin de blouse, per speltak te verkrijgen zijn : 
Bevers;   116,  122 , 128 , 134 , 140 , 146 , 152 ( in alle volwassenen maten te verkrijgen ) 
Welpen ;  128 , 134 , 140 , 146 , 152 , 158 , 164 , 170 , 176 ( in alle volwassenen maten te verkrijgen ) 
Scouts ;  146 , 152 , 158 , 164 , 170 , 176  ( in alle volwassenen maten te verkrijgen ) 
Explorers ;  164 , 176  ( in alle volwassenen maten te verkrijgen ) 
Roverscouts ;  164 , 176  ( in alle volwassenen maten te verkrijgen ) 

* 

Scouting Nederland  Regio Insigne    Groepsdas embleem    Groepsnaambandje  
  Insigne 


