Geen paniek!
Als eerste heten we uw kind
en u als ouder van harte welkom bij

Scouting Schinnen.

Nu uw kind op Scouting zit, heeft u
vast een aantal vragen!
Wat is een opkomst en wanneer is zo’n
opkomst? Waar koop ik de juiste kleding?
Met Help! Mijn kind zit op Scouting!
krijgt u al veel antwoorden op mogelijke vragen.
Meer weten? Dan horen we het ook graag!
We wensen uw kind en u alvast
veel plezier bij onze groep!

Scouting staat voor uitdaging
Scouting is een superleuke en actieve manier om vrije tijd te besteden. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de
leefomgeving, zelfstandigheid en ontwikkeling zijn belangrijke thema’s binnen Scouting. Naarmate de jeugdleden ouder
worden, neemt de begeleiding af en de zelfstandigheid toe. Tijdens de opkomsten
doet uw kind verschillende activiteiten en leert op deze manier allerlei
vaardigheden. Hierbij staat niet de prestatie maar het meedoen voorop.
Dit alles doen we niet zomaar. Hoewel plezier voorop staat zit er ook
een duidelijke visie achter Scouting. Deze spelvisie “SCOUTS”
geeft duidelijk aan waar Scouting voor staat:
Wie bij Scouting alleen maar denkt aan vuurtjes stoken en
activiteiten in het bos heeft het mis. Om het programma
afwisselend te houden bieden we bij Scouting activiteiten
aan in 8 verschillende activiteitengebieden. Een
activiteitengebied is een verzameling van activiteiten die
met elkaar te maken hebben.
Binnen een activiteitengebied worden de
activiteiten aangepast aan de leeftijdsgroep.
Zo kunnen we telkens weer voor iedereen een
nieuwe uitdaging vinden die leuk en interessant is
voor de jeugdleden. Binnen het activiteitengebied
internationaal speel je als bever (5-7 jaar) bijvoorbeeld
een spel met duidelijk herkenbare culturen als Chinezen,
cowboys, Eskimo’s en Mexicanen terwijl je als explorer
(15-18 jaar) bijvoorbeeld contact legt met een Scouting groep in
Ghana en de verschillen leert tussen het leven hier en in Ghana.
Het maken van programma’s doen we niet zomaar. Jeugdleden
hebben hier inspraak in. Hoe deze inspraak verloopt hangt weer af
van de leeftijd van de jeugdleden. Dit loopt uiteen van het tijdens
activiteiten bekijken wat jeugdleden leuk vinden tot het zelf bedenken en organiseren van de activiteiten. Ook wanneer
jeugdleden de activiteiten zelf bedenken doen we ons best om activiteiten zo gevarieerd mogelijk te maken.

Buitenleven

Activiteiten rondom het beleven
van de natuur en overleven in
de natuur, zoals survival, kennis
van plant en dier, milieu,
natuurbeheer en weer.

Expressie

Activiteiten waarmee je je kunt
uitdrukken, zoals dansen,
filmen, handvaardigheid,
toneelspelen, muziek maken en
schrijven.

Identiteit

Activiteiten die te maken
hebben met wie je zelf bent
(zelfbeeld), je levensovertuiging
en de identiteit van je groep.

Internationaal

Activiteiten rondom kennis over
Scouting wereldwijd
(bijvoorbeeld JOTA-JOTI),
internationale uitwisselingen en
andere culturen.

Samenleving

Activiteiten die te maken hebben
met je eigen omgeving, het cultureel
erfgoed en de maatschappij
(maatschappelijke participatie).

Sporten, postenspelen, renspelen,
gezelschapsspelen en teamspelen.

Sport & Spel

Uitdagende
Scoutingtechnieken

Activiteiten rondom een techniek,
zoals hakken, stoken, kaart en
kompas, routetechnieken, pionieren,
zeilen en kamperen.

Activiteiten rondom voeding en
veiligheid (zowel fysiek als
emotioneel).

Veilig en gezond

Organisatie Scouting Schinnen
Scouting wordt gerund door vrijwilligers, op bestuurlijk en op uitvoerend niveau. De leiding van iedere speltak is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de spektak. De leidinggevenden organiseren bijvoorbeeld de
opkomsten, maar ook kampen en andere speciale activiteiten. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij de
teamleider van de speltak van uw kind. Een overzicht van de teamleiders vindt u achterin.
Bestuur, teamleideroverleg en groepsraad
Onze Scoutinggroep wordt geleid door een bestuur. Het bestuur zorgt voor het reilen en zeilen van de groep en alle
organisatorische zaken die niet direct betrekking hebben op het spel zoals het gebouw, materiaal en de financiën. De
voorzitter van het bestuur is Johan Linckens. Contactgegevens vindt u achterin deze brochure.
De dagelijkse spelinhoudelijke zaken worden besproken in het teamleideroverleg. Dit overleg draagt zorg voor de
communicatie tussen de speltakken, de organisatie van groepsactiviteiten, de inhoudelijke aansluiting van
speltakprogramma’s en de ontwikkeling binnen de speltakken. Dit overleg wordt gevormd door alle teamleiders, voorzitters
van de roverscouts en plusscouts, groepsbegeleiders en praktijkbegeleiders.
De groepsraad wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, andere vrijwilligers, het bestuur en
oudervertegenwoordigers. De groepsraad vergadert om de 12 weken. Tijdens deze vergaderingen worden belangrijke
zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf. Daarnaast
keurt de groepsraad beleidsvoorstellen uit het bestuur en teamleideroverleg overleg goed en bepaald hiermee de
uiteindelijke koers van de vereniging. Bij de groepsraad is voor iedere spelgroep (speltakken van dezelfde leeftijd) ook een
oudervertegenwoordiger aanwezig die de belangen van de jeugdleden (die nog niet bij de groepsraad mogen zijn) en hun
ouders vertegenwoordigt. Wilt u oudervertegenwoordiger worden? Meld dit dan bij de teamleider van de speltak van uw
kind.
Groepsbegeleiders
De groepsbegeleiders zijn lid van het bestuur en begeleiden
leiding(teams) tijdens hun dagelijkse werkzaamheden en
vormen een brug tussen de leiding, ouders en het bestuur. Ze
zijn er voor vragen van algemene aard, problemen,
suggesties en opmerkingen. Loopt u tegen iets aan dat u
niet goed met de teamleider kunt bespreken? Neem dan
gerust contact op met de groepsbegeleiders. Binnen onze
groep is Chris Lambrechts de groepsbegeleider.
Contactgegevens vindt u achterin deze brochure.
Deskundigheid en veiligheid
Binnen de groep zijn deskundigheid en veiligheid
belangrijke thema’s. We willen als vereniging niet
alleen kwalitatief jeugd- en jongerenwerk aanbieden
maar ook zorgen voor een omgeving waarin jeugdleden
veilig kunnen spelen. Als groep besteden we hier
aandacht aan door bijvoorbeeld EHBO en BHV
cursussen aan te bieden voor leiding en goed te
bekijken welke vrijwilligers actief zijn binnen onze
vereniging. Zo moeten al onze vrijwilligers in het bezit
zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG).
Ook worden leidinggevenden van een Scoutinggroep
regelmatig getraind. Dit gebeurt zowel op de basis
scoutingmethode als speciale vaardigheden zoals het
organiseren van een kamp, omgaan met kinderen met
gedragsproblemen enz. De praktijkbegeleiders
ondersteunen hen bij het behalen of behouden van
kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor hun
functie binnen Scouting. Binnen onze groep is Bart
Lambrechts de praktijkbegeleider. Contactgegevens vindt
u achterin deze brochure.

Opbouw en methodiek
Een Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen waarbij soms onderscheid wordt gemaakt tussen
jongens en meiden, speltakken genoemd. Bij Scouting zijn er 7 van deze speltakken. Door gebruik te maken van
speltakken kunnen we inspelen op de interesses en ontwikkeling van het kind of de jongere. Om de fantasie van kinderen
te stimuleren, spelen de jongste speltakken in een thema. Iedere speltak komt 1 keer per week samen; dit heet een
‘opkomst’. Meer informatie over de diverse speltakken is te vinden op de speltak pagina’s verderop in deze brochure.
Naast de speltakken hebben we binnen onze groep ook plusscouts (21-99 jaar). Deze groep bestaat uit leden die (vaak
naast hun vrijwilligerswerk binnen de vereniging) om de andere week leuke activiteiten ondernemen. Een deel van deze
groep is heeft geen andere functie binnen de vereniging maar is incidenteel inzetbaar voor bijvoorbeeld het organiseren en
ondersteunen van activiteiten. Ook ouders die zin hebben in een gezellige vrijtijdsbesteding of zich willen inzetten voor de
vereniging zijn natuurlijk van harte welkom bij de plusscouts. Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
plusscouts Jeroen Heuts. Contactgegevens vindt u achterin deze brochure.

Hoe gaat dat nou, zo’n opkomst?
Openen en sluiten
Vanaf de bevers tot en met de roverscouts beginnen en sluiten we de opkomsten met de hele speltak. De manier waarop
verschilt per speltak. Dit zijn ook de momenten waarop de kinderen iets kunnen vertellen of waarop de leiding zaken
uitlegt, bespreekt of uitdeelt. Het openen en sluiten is als het oversteken van de ‘grens’. Binnen deze grenzen gelden de
regels van het Scoutingspel.
Aanwezig en afmelden
Het is natuurlijk de bedoeling dat uw kind iedere opkomst aanwezig is. De leiding doet elke week hun uiterste best om een
leuk en actief programma voor te bereiden. Kan uw kind een keer niet komen? Bel of mail dan op tijd naar de leiding om dit
te laten weten! De gegevens vindt u achterin deze brochure.
Van buitenspelen kun je vies worden
De activiteiten van Scouting vinden vaak buiten plaats. Tijdens
deze activiteiten gaat plezier boven met schone kleren thuis
komen. Programma’s kunnen altijd op het laatste moment
wijzigen. Bijvoorbeeld vanwege het weer of omdat het fijn is om
eerst buiten te gaan rennen tijdens een tikspel voordat je naar
binnen gaat voor een rustige activiteit. Daarom adviseren we
om altijd oude kleren en stevige schoenen aan te trekken
tijdens onze activiteiten. Omdat we niet bang zijn van een
druppeltje regen kan het zo zijn dat buitenactiviteiten ook bij
slecht weer doorgaan (dit is afhankelijk van de speltak). Zorg
daarom altijd voor kleding die past bij de
weersomstandigheden.
Scoutfit en ScoutShop
Net als bij een sportteam zijn wij als scouts ook
herkenbaar. Daarom dragen we een ‘Scoutfit’. Alle
kleding zit lekker en kan tegen een stootje; perfect dus
om lekker buiten bezig te zijn en vies te worden.
Voordat uw kind geïnstalleerd is, mag het alleen de
Scouting blouse dragen. Tijdens de installatie krijgt uw
kind de groepsdas en tekens voor op de blouse
uitgereikt.
De Scoutfit blouse is te koop bij de ScoutShop in Sittard
of online via http://www.scoutshop.nl. In de Scoutshop
zijn tevens tal van andere Scoutinggerelateerde artikelen
te koop uiteenlopend van leuke spelletjes en boeken tot
zakmessen en rugzakken.
De Scoutfit verschilt per speltak en ziet er als volgt uit:
Bevers:
rode blouse
Welpen:
groene blouse
Scouts:
beige blouse
Explorers:
brique blouse
Roverscouts: brique blouse

Installeren
Nieuwe leden worden officieel geïnstalleerd; ze horen er na deze
ceremonie echt bij. Ouders, opa’s en oma’s en anderen zijn welkom om
deze ceremonie mee te vieren. Het is dan ook leuk om een cadeautje te
geven aan uw kind, u kunt hierbij denken aan een speciale Scoutinggids
waarmee uw kind ook buiten Scouting aan de slag kan. Voor de bevers is
er de Bevergids, voor de welpen de Junglegids en het verhalenboek
Jungle-avonturen van Shanti & Mowgli en voor de scouts is er de
Scoutsgids. Ook de explorers en de roverscouts hebben hun eigen gids,
respectievelijk de Explorergids en de Roverscoutsgids.
Meestal worden er meerdere kinderen tegelijkertijd geïnstalleerd. Tijdens
het installeren komt elk kind naar voren en legt de linkerhand op de vlag.
Met de rechterhand maakt het kind de Scoutinggroet en spreekt het de
Scoutingbelofte uit. Het nieuwe lid krijgt het installatieteken, het
speltakteken, het naambandje van de groep en de riobadge opgespeld.
Ten slotte mag de das om!
Overvliegen
Wanneer een kind oud genoeg is, gaat het naar de volgende speltak. Binnen Scouting heet dit ‘overvliegen’. De leiding van
de twee speltakken overlegt hier samen over en bespreekt dit ook met de ouders. Natuurlijk zorgen we voor een soepele
overgang, daarom wordt er meestal in groepjes overgevlogen. Vanaf dat moment hoort het kind bij de nieuwe speltak. Bij
Scouting Schinnen hebben we jaarlijks 2 overvliegmomenten. 1 in het begin van het nieuwe Scoutingjaar (na de
zomervakantie) en een in januari.
Badges en insignes
Binnen Scouting kennen we verschillende badges en insignes. Zo zijn er insignes die laten zien bij welke groep je hoort en
dat je lid bent van Scouting Nederland. Daarnaast zijn er vaardigheidsinsignes die laten zien dat je een bepaalde
vaardigheid beheerst. Deze insignes kan een kind verdienen door deel te nemen aan speciale opkomsten of door bepaalde
projecten te doen. Wanneer een kind een vaardigheidsinsigne heeft verdient mag deze het insigne op de blouse dragen.
Ook zijn er badges als herinnering aan kampen en andere speciale activiteiten. De badges en insignes vertellen daardoor
een verhaal van dingen die je hebt geleerd en avonturen die je bij Scouting hebt beleefd. Ieder soort badge hoort op een
bepaalde plek op het uniform. Op de onderstaande tekening staat aangegeven waar de diverse badges en insignes op de
blouse horen. Twijfelt u of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de teamleider van de speltak van uw kind.

Activiteiten en kamp
Regelmatig organiseren we bijzondere activiteiten voor onze leden. Voorbeelden hiervan zijn St. Joris kamp, regio
activiteiten en natuurlijk het zomerkamp dat de spetterende afsluiting van het seizoen vormt.
Kamp en kamperen zijn elementen die bij Scouting horen en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De
bevers beginnen met 2 nachtjes logeren in de buurt van Schinnen. De welpen gaan verder van huis en slapen in het
Scoutinggebouw van een andere groep. De scouts gaan meestal in Nederland of net over de grens in Duitsland of België
kamperen, terwijl de explorers voor hun kamp op expeditie in Europa gaan en de roverscouts zelfs soms buiten Europa op
kamp gaan. De zomerkampen vinden altijd plaats in de eerste week van de basisschool vakantie. Zo vallen de kampen van
de diverse speltakken samen en kunt u gemakkelijker uw vakantie plannen.
Kampgeld
Het kampgeld is geen onderdeel van de contributie. Voor elk kamp moet dus extra betaald worden. Het kampgeld komt dan
ook geheel ten goede aan de kinderen die meegaan. De hoogte van het kampgeld is afhankelijk van de duur van het kamp
en de geplande activiteiten. Natuurlijk doen we er alles aan om kampen zo goedkoop mogelijk te houden.

Financiën en verzekeringen
Wat kost dat?
Het contributiebedrag van onze groep bedraagt €12,50 per maand (plusscouts betalen 50%). Voor het innen van de
contributie maken we gebruik van automatisch incasso. Door het inschrijfformulier ondertekend terug te sturen geeft u
Scouting Schinnen toestemming om de contributie maandelijks af te schrijven. Daarnaast zijn er extra kosten voor
evenementen (zoals kampen). U kunt de bijdrage voor deze evenementen ook middels automatisch incasso betalen.
Hiervoor dient u per evenement toestemming te geven middels het digitale inschrijfformulier.
Voor vragen over de contributie kunt u contact opnemen met
onze penningmeester: Ger Smeets. De contactgegevens
vindt u achterin.
Wat als ik de kosten niet kan betalen?
Wanneer u niet de financiële ruimte heeft om de
maandelijkse contributie of andere kosten (als de
deelname aan kampen of de aanschaf van een
Scoutfit) te betalen kan het zijn dat u in aanmerking
komt voor een regeling van de gemeente. Om u
wegwijs te maken in deze regelingen en hulp te
krijgen bij het aanvragen hiervan kunt u contact
opnemen met stichting Leergeld. Deze stichting
heeft daarnaast ook eigen regelingen die u mogelijk
kunnen ondersteunen. Voor meer informatie en
contact met de stichting kunt u terecht op de website
van Leergeld: http://www.leergeld.nl
Wat doet de vereniging nog meer om geld binnen
te krijgen?
Als groep doen we ons uiterste best om zo goedkoop
mogelijk te blijven, maar we vinden het ook belangrijk
om leuke activiteiten aan te bieden. Om de clubkas te
spekken, organiseren we daarom ieder jaar een aantal
acties, namelijk: De Scoutingloterij, paaseieractie en
wafelactie. Ook kunt u ons steunen door online aankopen
te doen via de Sponsorkliks button op onze Facebook en
website. Wanneer u via Sponsorkliks naar een van de
aangesloten webshops gaat (bijvoorbeeld Bol.com, Zalando
of Thuisbezorgd.nl) ontvangen wij (zonder extra kosten voor
u) een sponsorbedrag van deze webshop. Ook hebben we
binnen het bestuur een sponsor team dat middels sponsoring
van bedrijven en fondsen probeert gelden, middelen of
diensten binnen te brengen. Als maatschappelijke organisatie
ontvangen we daarnaast ook nog subsidie van de gemeente
Schinnen.

Wat krijgt uw kind voor dit geld?
Het belangrijkste is natuurlijk het lidmaatschap van onze Scoutinggroep. Dit houdt in dat uw kind
wekelijks mag meedraaien met de opkomsten! Ook krijgt uw kind een Scouting Magazine met daarin
nieuwtjes, tips en een leuke Scoutingstrip. Daarnaast is het met behulp van het online
registratiesysteem Scouts Online gemakkelijk om contactgegevens te bekijken en aan te passen.
Ook kunt u in Scouts Online de Scoutcard van uw kind downloaden. Dit is de lidmaatschapskaart
van Scouting Nederland waarmee uw kind korting krijgt bij de ScoutShop en diverse
kampeerterreinen in binnen- en buitenland. Doordat we zijn aangesloten bij Scouting Nederland (en
daarmee de 2 wereld Scouting organisaties) kunnen leden deelnemen aan nationale en
internationale Scoutingactiviteiten. Bovendien krijgen we vanuit de landelijke organisatie
ondersteuning in de ontwikkeling van de methodiek en op juridisch en organisatorisch vlak.
Waar geeft de vereniging het geld uit?
Het lijkt er misschien op dat we als vereniging via verschillende kanalen geld binnen krijgen dat we
kunnen uitgeven aan het organiseren van activiteiten. Helaas is dit niet zo en hebben we te maken
met veel kosten die nodig zijn voor het goed en veilig kunnen organiseren van de wekelijkse
activiteiten. Hierbij kunt u denken aan de huur van het gebouw, aanschaf en onderhoud van het
materiaal, contributie aan Scouting Nederland, verzekeringen en administratieve kosten als
bankkosten en vergunningen.
Hoe is Scouting verzekerd?
Scouting Nederland heeft een collectieve verzekering. Deze kent een dekking voor particulier
veroorzaakte schadegevallen en is aanvullend op de eigen aansprakelijkheidsverzekering.
Ook heeft Scouting Nederland een ongevallenverzekering. Meer informatie staat op
http://www.scouting.nl.
Verhuur van het gebouw en materiaal
Hoewel we door de gemeente beperkt worden in het verhuren van het Scoutinggebouw is
dit in sommige gevallen wel mogelijk. Daarnaast verhuren we ook verschillende kampeer
en spelmaterialen. Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met
onze gebouw- en materiaalbeheerders Marc Melssen en Hans Cloots. De
contactgegevens vindt u achterin.

Wilt u zien welke
avonturen uw kind
beleefd? Bekijk de foto’s
op onze Facebook pagina
of www.scoutingschinnen.nl

Scouts online
Scouts Online is het online registratiesysteem van Scouting Nederland. We gebruiken dit systeem o.a. voor de leden-,
financiële- en evenementregistratie. Omdat we de hierin geregistreerde gegevens ook gebruiken om contact met u op te
nemen, verzekeringen af te sluiten en het Scouting Magazine te verzenden vragen we u om de gegevens zo volledig
mogelijk aan te vullen en up-to-date te houden. De gegevens in Scouts online worden zolang als nodig in deze
afgeschermde omgeving bewaard. De gegevens zijn alleen zichtbaar voor leden (vrijwilligers) die deze nodig hebben voor
het uitoefenen van hun functie. Scouting Nederland en Scouting Schinnen verstrekken nooit zonder uw uitdrukkelijke
toestemming gegevens aan derden. Voor vragen of problemen met Scouts Online kunt u contact opnemen met onze
secretaris. Contactgegevens vindt u achter in deze brochure.
Hoe maak ik een account aan?
Om gebruik te maken van Scouts Online dient u eerst een account aan te maken. Dit
kan nadat uw kind is ingeschreven bij Scouting Nederland op de website van Scouts
Online; http://sol.scouting.nl. Een account is gekoppeld aan één (jeugd)lid heeft u
meer kinderen die lid zijn van Scouting dan heeft u voor ieder kind een account nodig.
Klik op de website van Scouts Online onder het kopje “problemen bij het inloggen” op
“Inlog-account aanvragen”. Vul op de pagina de gegevens in van uw kind en klik op
“volgende”. U ontvangt nu een mail van Scouts online met verdere instructies.
Hoe kan ik gegevens bekijken en aanpassen?
Hoewel we bij inschrijving zo veel mogelijk gegevens registreren in Scouts Online kan
het zo zijn dat er gegevens ontbreken. We vragen u vriendelijk om deze gegevens aan
te vullen. Ook kan het nodig zijn om gegevens aan te passen bijvoorbeeld bij verhuizing
of een nieuw mailadres. Dit kan door in te loggen op http://sol.scouting.nl. Onder het
kopje “Mijn Scouting” kunt u onder de naam van uw kind op “Mijn basisgegevens” klikken
waarna u een scherm krijgt met alle in Scouts Online geregistreerde gegevens. Deze
gegevens kunt u op deze pagina zelf wijzigen. Vergeet niet om de wijzigingen op te
slaan (onder aan de pagina).
Waar kan ik de Scoutcard downloaden?
Dit kan in Scouts Online op de pagina “mijn basisgegevens” (rechts onder “Download
Scoutcard”) daarna kunt u de kaart uitprinten. Deze kaart bied een aantal voordelen als
korting bij de Scoutshop en kampeerterreinen in binnen en buitenland. Daarnaast is het ook mogelijk om met korting
verzekeringen af te sluiten bij Meeùws verzekeringen. Meer informatie hierover is beschikbaar via de site van Scouting
Nederland; http://www.scouting.nl.
Hoe kan ik me inschrijven voor evenementen?
Naast de wekelijkse opkomsten organiseren we ook evenementen zoals kampen of grote activiteiten. Om een evenement
goed te kunnen organiseren en omdat er meestal extra kosten verbonden zijn aan een evenement is het vaak nodig om in
te schrijven. Ook hiervoor maken we gebruik van Scouts Online. De leiding zal voor een evenement een inschrijflink
versturen. Log om in te schrijven in op http://sol.scouting.nl en klik daarna pas op de inschrijflink in de mail. U komt nu op
de inschrijfpagina van het evenement. Boven aan deze pagina staan de persoonlijke gegevens van het lid dat u gaat
inschrijven. Controleer deze gegevens goed en pas ze indien nodig aan. Daarnaast kunnen er afhankelijk van het
evenement nog aanvullende gegevens worden gevraagd. Vul deze in op het formulier. Wanneer er kosten verbonden zijn
aan het evenement staan deze vermeld onder het kopje “deelnamekosten”. Hier is een overzicht te zien van de kosten en
betalingsdata. Ook kunt u hier kiezen hoe u wil betalen. Automatisch incasso heeft hierbij onze voorkeur. Dit kan door deze
optie aan te klikken en de verklaring dat u gerechtigd bent aan te vinken. Wanneer u kiest voor een eigen overboeking
dient u te letten op de betalingsdatum en bij de overboeking de naam van de deelnemer, de speltak, de activiteit en
factuurnummer te vermelden. Na inschrijving voor het evenement krijgt u een automatische bevestigingsmail. Omdat
oudere jeugdleden vaak zelf hun inschrijvingen regelen krijgt u als ouder ook een bevestigingsmail met een instructie
waarmee u de inschrijving eventueel kunt annuleren. Aan evenementen kunnen voorwaarden verbonden zijn. Deze zijn
terug te vinden op de pagina van het evenement. Deze zijn te vinden in Scouts Online onder “Mijn Scouting” onder het
kopje “Spel” te klikken op “Mijn inschrijvingen”. Bij problemen met inschrijven of andere vragen kunt u contact opnemen
met de beheerder van het evenement of de teamleider van de speltak. Contactgegevens staan op de pagina van het
evenement of achter in deze brochure.

Scouting en school
Bij Scouting leer je om in groepen samen te werken en voor jezelf op te komen dit heeft vaak een positieve uitwerking op
de schoolprestaties van kinderen. Daarnaast zijn er ook directere manieren om Scouting en school te combineren.
Spreekbeurt of werkstuk over Scouting?
Moet uw kind een werkstuk maken of een spreekbeurt geven op school? Wat is dan een leuker onderwerp dan je hobby?
Scouting Nederland heeft diverse spreekbeurt pakketten voor welpen en scouts. Deze zijn te bestellen bij de Scoutshop.
Daarnaast is er ook online veel informatie te vinden en zijn er leuke puzzels om samen met klasgenoten te doen. Ook zijn
er leuke filmpjes om te laten zien en PowerPoint templates beschikbaar. Of plan eens een interview met de leiding.
Vergeet niet om de aanvraagkaart voor een spreekbeurtbadge in te laten vullen door de juf of meester! Zo krijgt uw kind
niet alleen een leuke badge maar ook een vermelding op de website van Scouting Nederland. Alle informatie over
spreekbeurten en werkstukken is te vinden op https://www.scouting.nl/over-scouting/spreekbeurt-over-scouting
Natuurlijk staat de leiding ook altijd klaar om een handje te helpen.
Stage bij Scouting?
Binnen onze groep hebben we verschillende stagemogelijkheden. Dit kan op basis van maatschappij, sport en spel en
organisatorisch vlak. Voor meer informatie over stages kunt u contact opnemen met de praktijkbegeleiders.
Contactgegevens vindt u achter in deze brochure.

Scouting Academy
Binnen Scouting Academy kunnen vrijwilligers zich ontwikkelen om zo hun functie binnen de groep, regio, landelijke- of
wereldwijde organisatie nog beter uit te voeren. Hiervoor heeft Scouting Nederland een competentiegericht trainings- en
beoordelingssysteem ontwikkeld. Op groepsniveau zijn een aantal kwalificaties van toepassing. Wanneer leiding een
kwalificatie heeft behaald krijgen ze een kwalificatieteken dat ze op hun Scoutfit blouse mogen dragen. Hierdoor kan
iedereen zien welke kwalificaties het betreffende staflid heeft.

Leiding
5-15 jaar

De kwalificatie leiding 5-15 jaar is bedoeld voor leiding van bevers, welpen en scouts.
Iemand die de kwalificatie heeft behaald is in staat om zelf binnen de kaders van de
Scoutingmethode activiteiten de organiseren, voor te bereiden en uit te voeren die passen
bij deze doelgroep. Hierbij speelt, spelen in een thema een belangrijke rol.

Teamleider
5-15 jaar

Een gekwalificeerd teamleider is naast het zelfstandig organiseren van activiteiten ook in
staat om een team aan te sturen, zicht te houden op de ontwikkeling van de speltak en
adequaat te communiceren met ouders. De teamleider weet processen binnen de speltak
te bewaken en verbeteren.

Op kamp
5-11 jaar

Deze kwalificatie laat zien dat iemand in staat is om de leiding te nemen over de
organisatie van een kamp. Iemand die deze kwalificatie heeft behaald kan een kamp
organiseren, voorbereiden en draaien. Dit alles weer binnen de Scoutingmethode en de
fantasiewereld van het kind.

Begeleiding
15-21 jaar

De kwalificatie voor begeleiding lijkt op die van leiding. Het grote verschil is dat begeleiding
niet alleen in staat moet zijn om opkomsten zelf te organiseren maar ook om jeugdleden te
prikkelen om zelf activiteiten op te zetten en ze te begeleiden in het organiseren en
uitvoeren hiervan.

Teamleider
15-21 jaar

Ook deze kwalificatie lijkt op de andere teamleiderkwalificatie. Het verschil is echter dat
deze ook bedoeld is voor adviseurs van de roverscouts. Een adviseur draait niet met de
groep mee maar kan middels gevraagde en ongevraagde adviezen er toch voor zorgen dat
de groep goed blijft draaien.

Op kamp
11-21 jaar

Deze kwalificatie richt zich op het zelf organiseren maar ook het begeleiden van
jeugdleden in het organiseren van een kamp. Binnen deze kwalificatie zijn op kamp gaan
in het buitenland en veiligheid tijdens primitieve kampen belangrijke thema’s.

Talentontwikkelaar
niveau 1

Talentontwikkelaar niveau 1 (groepsniveau) is de kwalificatie voor praktijkbegeleiders.
Gekwalificeerde praktijkbegeleiders zijn in staat om andere vrijwilligers te coachen, trainen
en beoordelen in hun kwalificatietraject. Ze worden hierin zelf begeleid, beoordeeld en
gecontroleerd door een praktijkcoach (talentontwikkelaar niveau 2, regio).

Wilt u zien welke competenties een vrijwilliger moet bezitten om een kwalificatie te behalen? Bekijk dan de
kwalificatiekaarten op https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy

De kinderen van 5 tot en met 7 jaar worden bij Scouting 'bevers' genoemd. Bij de
bevers ligt de nadruk op het spelen en leren in de natuur. Ze doen samen met
andere kinderen leuke spelletjes in een veilige omgeving. Zo leren ze
spelenderwijs samen te werken onder leiding van deskundige vrijwilligers.
De bevers spelen in het thema van het dorp Hotsjietonia en gebruiken hierbij hun
fantasie. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen. In het dorp
Hotsjietonia wonen allerlei verschillende mensen, waaronder Stuiter. Stuiter is een
bever die dezelfde groei en ontwikkeling doormaakt als de bevers in een groep. Stuiter
is een androgyn figuur, zodat zowel jongens als meiden zich met Stuiter kunnen identificeren.
In het dorp Hotsjietonia maken de bevers allerlei avonturen mee en leren ze van alles en nog wat. Ze knutselen en
zingen met Keet en Fleur Kleur, ze leren dingen over de natuur bij Bas Bos en Rebbel, ze horen over andere
landen bij Sterre en Steven Stroom, komen tot rust bij Noa en gaan koken met Rozemarijn. Ook met Professor
Plof, Stanley Stekker is er altijd wat te beleven. De vaardigheden die kinderen bij de bevers opdoen, worden
uitgebouwd bij de welpen zodat kinderen zich continu blijven ontwikkelen. Dit wordt bij Scouting de 'doorlopende
leerlijn' genoemd.

De kinderen van 7 tot en met 11 jaar spelen in de jungle. Binnen onze groep hebben we
de jongens (welpen) en meiden (shanti-welpen) gesplitst om beter aan te kunnen
sluiten bij de behoefte van de kinderen. Samen met de figuren
uit Jungleboek beleven ze de spannendste avonturen. Bij het spelen aan de hand
van een thema gebruiken de welpen en shanti-welpen hun fantasie en dit draagt bij
aan de ontwikkeling van kinderen. Dit alles gebeurt onder leiding van deskundige
vrijwilligers.
De welpen spelen in het thema van Jungleboek en beleven allerlei spannende
avonturen in de jungle. De shanti-welpen identificeren zich met Shanti en spelen in de
jungle met hun vrienden Baloe, Bagheera, Rikki Tikki Tavi, Marala en vele anderen. In de
jungle is er altijd wat te doen en elk dier heeft zijn of haar eigen wijsheden en favoriete bezigheden. Chil vertelt de
kabouters bijvoorbeeld alles over vogels en Raksha weet weer veel over de verschillende dierensporen in de
jungle. Met Marala zingen de kabouters een leuk liedje en met de schildpad Oe leren ze alles over de
onderwaterwereld. Op alles wat de kinderen bij de kabouters leren, wordt voortgeborduurd bij de scouts. Dit heet
bij Scouting de 'doorlopende leerlijn'.

De kinderen van 7 tot en met 11 jaar spelen in de jungle. Binnen onze groep hebben we
de jongens (welpen) en meiden (shanti-welpen) gesplitst om beter aan te kunnen
sluiten bij de behoefte van de kinderen. Samen met de figuren
uit Jungleboek beleven ze de spannendste avonturen. Bij het spelen aan de hand
van een thema gebruiken de kabouters hun fantasie en dit draagt bij aan de
ontwikkeling van kinderen. Dit alles gebeurt onder leiding van deskundige
vrijwilligers.
De welpen spelen in het thema van Jungleboek en beleven allerlei spannende
avonturen in de jungle. De welpen identificeren zich met Mowgli en spelen in de jungle
met hun vrienden Baloe, Bagheera, Rikki Tikki Tavi, Marala en vele anderen. In de jungle is
er altijd wat te doen en elk dier heeft zijn of haar eigen wijsheden en favoriete bezigheden. Chil vertelt de welpen
bijvoorbeeld alles over vogels en Raksha weet weer veel over de verschillende dierensporen in de jungle. Met
Marala zingen de welpen een leuk liedje en met de schildpad Oe leren ze alles over de onderwaterwereld. Op alles
wat de kinderen bij de welpen leren, wordt voortgeborduurd bij de scouts. Dit heet bij Scouting de 'doorlopende
leerlijn'.

De scouts (11 t/m 15 jaar) gebruiken geen thema meer, maar beleven hun avonturen in de
echte wereld. Tijdens deze activiteiten staat samenwerken vaak centraal. Naast
nieuwe technieken leer je je eigen kwaliteiten en die van je groepsgenoten kennen
en gebruiken. Ben jij handig met een GPS, tactisch tijdens een bosspel of kun je
juist goed toneelspelen? Je komt er achter bij de scouts. Op die manier kun je
als team iedere uitdaging aan. Of het nu die dropping, het bouwen van een toren,
zelf je eigen eten koken of die sketch bij het kampvuur is. Omdat de interesses
van jongens en meiden vaak verschillend is, draaien ze apart. De jongens
noemen we verkenners en de meiden gidsen. Door deze te splitsen sluiten de
activiteiten aan op wat jij leuk vindt. En heb je zelf een leuk idee, dan kun je er met
de leiding een leuk programma van maken. Misschien heb je wel een andere hobby
waar je de
andere scouts alles over wil leren. Bij de scouts ga je je leefwereld verbreden. Zo ga je
misschien wel op zomerkamp naar België of Duitsland en kun je deelnemen aan landelijke activiteiten zoals de
landelijke Scouting wedstrijden. Draai je al wat jaren mee dan krijg je extra verantwoordelijkheden. Zo kun je
bijvoorbeeld ploegleider of assistent ploegleider worden en zorg jij ervoor dat jouw ploeg haar best doet. Op alles
wat de kinderen bij de scouts leren, wordt voortgeborduurd bij de explorers. Dit heet bij Scouting de 'doorlopende
leerlijn'.

De scouts (11 t/m 15 jaar) gebruiken geen thema meer, maar beleven hun avonturen in de
echte wereld. Tijdens deze activiteiten staat samenwerken vaak centraal. Naast
nieuwe technieken leer je je eigen kwaliteiten en die van je groepsgenoten kennen
en gebruiken. Ben jij handig met een GPS, tactisch tijdens een bosspel of kun je
juist goed toneelspelen? Je komt er achter bij de scouts. Op die manier kun je
als team iedere uitdaging aan. Of het nu die dropping, het bouwen van een toren,
zelf je eigen eten koken of die sketch bij het kampvuur is. Omdat de interesses
van jongens en meiden vaak verschillend is, draaien ze apart. De jongens
noemen we verkenners en de meiden gidsen. Door deze te splitsen sluiten de
activiteiten aan op wat jij leuk vindt. En heb je zelf een leuk idee, dan kun je er met
de leiding een leuk programma van maken. Misschien heb je wel een andere hobby
waar je de
andere scouts alles over wil leren. Bij de scouts ga je je leefwereld verbreden. Zo ga je
misschien wel op zomerkamp naar België of Duitsland en kun je deelnemen aan landelijke activiteiten zoals de
landelijke Scouting wedstrijden. Draai je al wat jaren mee dan krijg je extra verantwoordelijkheden. Zo kun je
bijvoorbeeld ploegleider of assistent ploegleider worden en zorg jij ervoor dat jouw ploeg zijn best doet. Op alles
wat de kinderen bij de scouts leren, wordt voortgeborduurd bij de explorers. Dit heet bij Scouting de 'doorlopende
leerlijn'.

Bij de explorers (15 t/m 18 jaar) ben jij zelf aan zet! Je weet welke activiteiten je leuk vind
en gaat deze zelf organiseren. Je speelveld breid zich uit tot heel Europa waardoor je
tal van nieuwe uitdagingen aan kunt gaan. Canyoning in Zwitserland, hiken in
Schotland, overnachten in een grot of een pendule swing maken vanaf een 30
meter hoge brug? Het kan allemaal bij de explorers. Natuurlijk is er wel nog
begeleiding die letten op de veiligheid en je ondersteunen waar dat nodig is. Als
explorer ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen activiteiten maar ook
alles daaromheen. Zo regelen de explorers zelf de financiën van de afdeling,
maken ze zelf regels en afspraken en plannen ze hun eigen activiteiten. Je kunt
veel zelf bepalen maar daar komt ook verantwoordelijkheid bij kijken. Wil je ver
weg op kamp dan zul je zelf acties moeten organiseren om dit te bekostigen.
Explorers zijn maatschappelijk betrokken en dragen hun steente bij tijdens groepsactiviteiten en organiseren
verenigingsoverstijgende activiteiten. Ook kun je als explorer deelnemen aan internationale activiteiten. Een
project in afrika of deelnemen aan de wereldjamboree. Bij de explorers leer je om zelfstandig de groep te draaien.
Dit heb je nodig bij de roverscouts waar er geen begeleiding meer is maar alleen nog een coach en adviseur.

Leden van 18 tot 23 jaar zijn ‘roverscouts’; dit is de laatste speltak die je als
jeugdlid kunt doorlopen. Roverscouts vormen samen een ‘stam’ en
organiseren zelf hun activiteiten en programma’s. Ook ondernemen ze
activiteiten met andere roverscouts van binnen of buiten Nederland. De
opkomsten variëren: van een actief spel tot het helpen organiseren van een
groepsactiviteit. Roverscouts beleven de gaafste Scoutingactiviteiten en
worden daarnaast ook nog eens klaargestoomd voor een leidinggevende functie
binnen de Scoutinggroep, Ze hebben geen leiding maar een adviseur waar ze
terecht kunnen met vragen.

Contactgegevens
Gebouw en bestuur
Het Scoutinggebouw
Burg. Pijlsstraat 1B
6365 CG Schinnen

Penningmeester
Ger Smeets
06-51510107
Penningmeester@scoutingschinnen.nl

Voorzitter
Johan Linckens
06-50290753
Info@scoutingschinnen.nl

Groepsbegeleider
Chris Lambrechts
06-51150090
groepsbegeleider@scoutingschinnen.nl

Secretaris
Judith Derhaagh
06-36185092
Secretaris@scoutingschinnen.nl

Algemeen bestuurslid
Armand Keppenne
06 - 1 5 2 4 3 5 5 8
info@scoutingschinnen.nl

PR & Communicatie
Enrico de Jonge
06-46188807
pr@scoutingschinnen.nl

PR & sponsoring
Ebel Heuts
pr@scoutingschinnen.nl

Praktijkbegeleider
Bart Lambrechts
06-38933105
praktijkbegeleider@scoutingschinnen.nl

Gebouw en materiaal
Marc Melssen
verhuur@scoutingschinnen.nl

Ondersteuning

Gebouw en materiaal
Hans Cloots
verhuur@scoutingschinnen.nl

Bevers
Jeroen Heuts
06-14646881
bevers@scoutingschinnen.nl

Verkenners
Jimmy Debije
06-15566087
verkenners@scoutingschinnen.nl

Welpen
Enrico de Jonge
06-46188807
welpen@scoutingschinnen.nl

Explorers
Bart Lambrechts
06-38933105
welpen@scoutingschinnen.nl

Shanti-Welpen
Rowie Krutzen
06-57587904
shanti.welpen@scoutingschinnen.nl

Roverscouts
Luca Extra
Luca.extra@scoutingschinnen.nl

Gidsen
Anouk Hensen
06-23924603
gidsen@scoutingschinnen.nl

Plusscouts
Jeroen Heuts
06-14646881
jeroen.heuts@scoutingschinnen.nl

