Informatieboekje voor ouders
Scouting Pijnacker
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Welkom bij Scouting!
3.1

Wat is Scouting eigenlijk?

Tja, hoe leggen we onze filosofie uit…? Gelukkig staan de letters van het woord SCOUT voor het
antwoord:

Kortom: Scouting is samen ontdekken; uitdagingen aangaan die het beste uit je team en jezelf halen.
En Scouting is natuurlijk gewoon een geweldig leuke club om bij te horen en vrienden te maken.

3.2

Speltakken per leeftijd

De leden van Scouting Pijnacker zijn verdeeld in leeftijdsgroepen; de speltakken. De activiteiten van
de speltak sluiten aan bij de ontwikkeling en belangstelling van de leeftijdsgroepen. Wij houden deze
leeftijdsindeling aan om te zorgen dat de verschillen binnen de groepen niet te veel uiteen lopen. De
speltakken zijn gemengd: jongens en meisjes zijn samen actief.








Bevers 5 – 7 jaar
Tijgerwelpen 7 – 9 jaar
Berenwelpen 9 – 11 jaar
Scouts 11 – 14 jaar
Explorers 14 – 17 jaar
Stam 17 jaar en ouder
Plus-Scouts 21 jaar en ouder

Bijna iedere speltak heeft zijn eigen kleur Scoutfit.
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4 Leeftijdsgroepen (speltakken)
4.1

Bevers

Bij de bevers ligt de nadruk op het spelen in de natuur. Ze doen
samen met andere kinderen leuke spelletjes in een veilige
omgeving. Zo leren ze spelenderwijs samen te werken want de
leiding heeft iedere week wel weer een ander plannetje op het
gebied van spelletjes, natuur of creativiteit.
Leeftijd
Bijeenkomst
Plaats
Scoutfit
Email leiding

4.2

5 – 7 jaar
bijna iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
De Notelaer, gebouw achter de boerderij
rode blouse
leiding.bevers@scoutingpijnacker.nl

Tijgerwelpen

De Tijgerwelpen spelen in en rond De Notelaer het spel van Scouting. Ze beleven spannende
avonturen en maken veel plezier. Lekker vaak naar buiten, spel en ontdekken maar ook koken, toneel
en creatief. Altijd weer een verrassende zaterdagmorgen!
Leeftijd
Bijeenkomst
Plaats
Scoutfit
Email leiding

4.3

7 – 9 jaar
bijna iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
De Notelaer, op de zolder van de boerderij
groene blouse
leiding.tijgerwelpen@scoutingpijnacker.nl

Berenwelpen

De Berenwelpen gaan iedere zaterdag morgen op avontuur. Ze beleven
samen spannende, creatieve of eigenwijze avonturen in en rond de
Notelaer.
Leeftijd
Bijeenkomst
Plaats
Scoutfit
Email leiding

4.4

9 – 11 jaar
bijna iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
De Notelaer, op de zolder van de boerderij
groene blouse
leiding.berenwelpen@scoutingpijnacker.nl

Scouts

De Scouts verleggen hun grenzen op het gebied van outdoor, avontuur en creativiteit. De
mogelijkheden zijn onuitputtelijk! Samen ondernemen ze tal van activiteiten waarin de elementen
samen, actief en buiten een belangrijke rol spelen.
Leeftijd
Bijeenkomst
Plaats
Scoutfit
Email leiding

11 – 14 jaar
bijna iedere vrijdag van 19.15 tot 21.15 uur
De Notelaer, op de zolder van de boerderij
beige blouse
leiding.scouts@scoutingpijnacker.nl
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4.5

Explorers

Bij de Explorers heb je het voor een groot deel zelf in de hand. De Explorers bedenken en organiseren
samen hun activiteiten. De begeleiding vindt op een natuurlijke manier plaats.
Leeftijd
Bijeenkomst
Plaats
Scoutfit
Email leiding

4.6

14 – 17 jaar
vrijdag van 19.30 tot 22.30 uur
De Notelaer, gebouw, achter de boerderij
brique blouse (steenrood)
explorers@scoutingpijnacker.nl

Stam

De Stam komt iedere twee weken bij elkaar, eet dan gezamenlijk en (on)regelmatig activiteiten. Een
groot deel van de Stam wordt gevormd door de leid(st)ers van de speltakken die elkaar ontmoeten en
samen actief zijn. Daarnaast zijn de bijeenkomsten van de Stam natuurlijk ook gewoon gezellig.
Leeftijd
Bijeenkomst
Plaats

4.7

17 jaar en ouder
om de week op zaterdag vanaf 20 uur
De Notelaer, op de zolder van de boerderij

Plus-Scouts

De Plus-Scouts zijn op afstand met ons verbonden. Vind je het leuk om af en toe mee te helpen? Of
ben je ooit lid van Scouting geweest en voel je je nog verbonden? Sluit je dan aan bij de Plus-Scouts.
Uit deze ploeg vragen we een aantal keren per jaar mensen om te helpen met de grote
groepsactiviteiten of bijzondere activiteiten van de speltakken. Bv. als themafiguur, kookstaf of extra
leiding. Als Plus-Scout ben je lid van onze groep en ontvang je het blad van Scouting Nederland. Zo
ben je helemaal op de hoogte van Scouting!
Leeftijd
Bijeenkomst

21 jaar en ouder
bij groepsactiviteiten of bijzondere activiteiten van de speltakken
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5 Activiteiten
5.1

Overvliegen

Aan het begin en halverwege van ieder seizoen is er overvliegen. De kinderen die de leeftijd hebben
bereikt om naar een andere speltak te gaan, worden met een kleine ceremonie welkom geheten bij
hun nieuwe speltak. Vaak moeten ze daarvoor nog wel een kleine opdracht uitvoeren. Zodra kinderen
de leeftijd voor een volgende speltak hebben bereik, vliegen zij over. Alleen in uitzonderlijke situaties
kan door de leiding worden besloten om af te wijken van de leeftijdsindeling.

5.2

Kampen

Iedere speltak heeft bijna iedere week een opkomst. Daarnaast zijn er per seizoen één of diverse
kampen: het hoogtepunt van het Scoutingseizoen. Het kamp staat vaak niet op zichzelf maar maakt
onderdeel uit van de activiteiten ervoor. Er wordt bij een kamp overnacht op De Notelaer of elders. De
lengte van de kampen varieert van een nacht tot een hele week. De Bevers blijven natuurlijk in de
buurt maar de Explorers zoeken ook het buitenland op. De kosten van het kamp worden apart met de
ouders afgerekend en zitten niet bij de contributie inbegrepen.

5.3

Onze locatie

De wekelijkse opkomsten zijn –tenzij anders aangegeven- in
het Jeugdcentrum De Notelaer. Scouting Pijnacker huurt de
zalen van dit gebouw voor haar activiteiten. Wij hebben de
beschikking over beide ruimtes boven, het zomerhuis (Bevers
en Explorers) en een magazijn. Incidenteel maken we ook van
andere ruimten gebruik. Ook andere verenigingen maken
gebruik van dit gebouw. De Notelaer is te huur voor kampen,
activiteiten of feesten. Voor informatie over verhuur zie:
www.jeugdcentrumdenotelaer.nl

5.4

Foto’s

Bij veel van onze activiteiten maakt de leiding of bestuur foto’s. Na afloop zetten we deze foto’s op
een besloten website online. De ouders ontvangen hiervan bericht. We gebruiken de foto’s van
activiteiten ook op website of social media. Een verzoek voor het verwijderen van een specifieke foto
kan worden gericht aan het bestuur.

5.5

Website en social media

Wij laten graag weten welke leuk, avontuurlijke of bijzondere activiteiten plaatsvinden bij Scouting
Pijnacker. Daarom hebben we een website en zijn we actief op social media.
Voor het laatste nieuws en eerste impressies van activiteiten volg ons op:

Internet: www.scoutingpijnacker.nl (of klik hier)
Facebook: www.scoutingpijnacker.nl/facebook (of klik hier)
Twitter: www.scoutingpijnacker.nl/twitter (of klik hier)
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6 Vereniging
6.1

Vrijwilligers

De activiteiten van Scouting Pijnacker zijn alleen mogelijk dankzij de inzet van onze vrijwilligers. De
leiding, ondersteuning en bestuur worden door hen ingevuld. Er zijn geen beroepskrachten bij onze
vereniging actief.

6.2

Leiding

De speltakken worden geleid of begeleid door onze vrijwilliger
leid(st)ers. Wij zijn blij met hun inzet om te zorgen dat de
speltakken leuke en bijzondere activiteiten kennen. De leid(st)ers
bereiden de activiteiten voor en voeren ze uit. De leiding volgt
trainingen bij Scouting Nederland. De landelijke vereniging
verzorgt ook handboeken en materialen voor onze activiteiten.

6.3

Ondersteuning

Een aantal ouders helpt onze groep door belangrijke zaken te
regelen. Zij zijn o.a. actief bij het beheer van het materiaal, contact
met de huurder of helpen bij grote activiteiten.

6.4

Groepsraad en bestuur

De groepsraad bestaat uit alle leiding en bestuur en neemt de besluiten over de groep. De groepsraad
kiest het bestuur dat de leiding ondersteunt en namens de groepsraad een aantal taken ondersteunt.
Het bestuur bestaat uit o.a. een voorzitter, secretaris, penningmeester, ledenadministratie en
groepsbegeleider. Het bestuur vertegenwoordigt de groep naar andere organisaties en de gemeente.

6.5

Regio

In de regio werken de Scoutinggroepen uit de directe omgeving samen. We organiseren gezamenlijk
activiteiten en stemmen af op het gebied van trainingen voor de leiding en bestuur. Onze regio heet
Delfland en bestaat uit de Scoutinggroepen in Zoetermeer, Den Hoorn, Delft, Lansingerland,
Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker.

6.6

Landelijke organisatie

Scouting Pijnacker maakt onderdeel uit van Scouting
Nederland. Deze landelijke vereniging ondersteunt de
groepen, organiseert de landelijke activiteiten en
vertegenwoordigt Scouting in de pers en politiek. Ook de
trainingen en handboeken voor de leiding en bestuur komen
van Scouting Nederland. De landelijke verenging is ook de
vertegenwoordiger bij de wereldwijde Scoutingverenigingen.
Kijk op http://www.scouting.nl voor meer informatie.
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7 Belangrijke zaken
7.1

Contributie

De leden dragen gezamenlijk de kosten van onze vereniging. De kosten zijn grofweg te verdelen in de
huur van de accommodatie, de materialen, de activiteiten en een afdracht aan de landelijke
organisatie Scouting Nederland.
 Wij huren onze lokalen van de stichting De Notelaer.
 Onze groep bezit een groot aantal materialen, zoals tenten, aanhanger, kookgerei, enz.
 Voor de activiteiten maken we kosten.
 Onze vereniging is lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland. Deze verzorgt o.a. de
bladen, trainingen en handboeken.
Voor de zomerkampen geldt een aparte afspraak. Hier betalen de deelnemende leden de kosten aan
de leiding van het kamp. De leiding verantwoordt de kosten aan de groepsraad.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de groepsraad. Door de
ledenadministratie (via: info@scoutingpijnacker.nl) wordt in het eerste kwartaal een nota verstuurd
voor de contributie voor het betreffende kalenderjaar. Deze nota dient binnen een maand te worden
voldaan. In bijzondere gevallen kan door het bestuur een afwijkende afspraak met ouders worden
gemaakt over gespreide betaling van de contributie. U kunt hierover contact opnemen met de
penningmeester.

7.2

Rondkijken en wachtlijst

Als uw kind belangstelling heeft voor onze groep kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.
Deze brengt u in contact met de leiding van de speltak met de juiste leeftijden. Gelukkig is er veel
belangstelling voor scouting maar helaas is er daarom soms een wachtlijst. De ledenadministratie
vraagt dan om de gegevens van het kind en neemt contact op met de ouders zodra er plaats is.
Omdat we streven naar een evenredige verdeling van jongens en meisjes kan de volgorde van de
wachtlijst veranderen.
Uw zoon of dochter is van harte welkom eerst kennis te maken met onze Scoutinggroep. Maximaal 4
bijeenkomsten kunnen kosteloos worden bijgewoond. Wij stellen het op prijs als wij van kinderen de
gegevens hebben en de ouders kunnen bereiken. Daarom vragen we altijd naar de naam, adres en
telefoonnummer van uw kind.

7.3

Aanmelden en opzeggen

U kunt uw zoon of dochter aanmelden als lid door middel van het inschrijfformulier dat aanwezig is op
het clubhuis of te vinden is op onze website (www.scoutingpijnacker.nl). Dit formulier dient te worden
opgestuurd naar de ledenadministratie of in de brievenbus van het bestuur worden gedaan.
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Bij het lidmaatschap van Scouting Pijnacker zit het lidmaatschap van Scouting Nederland inbegrepen.
Alle Scouts in Nederland zijn lid van deze overkoepelende Scoutingorganisatie en ontvangen hiervan
jaarlijks een bewijs van lidmaatschap.
Het lidmaatschap van onze jeugdleden wordt definitief na goedkeuring van zowel de ouders als de
leid(st)ers van de betreffende speltak. Het opzeggen van onze vereniging dient schriftelijk (per brief of
e-mail) te gebeuren bij de ledenadministratie (ledenadministratie@scoutingpijnacker.nl). Er geldt
hierbij een opzegtermijn van een maand. Wij stellen het op prijs als u de reden van de afmelding wilt
vermelden.

7.4

Onze idealen en onze grenzen

Wij zijn een open vereniging die de idealen van Scouting uitdraagt. In onze vereniging is daarom
plaats voor iedereen die met ons het spel van Scouting wil spelen en de idealen van Scouting
onderschrijft. Onze groep wordt gedragen door de inzet van de vrijwilligers die wekelijks de
bijeenkomsten organiseren. Deze leiders en leidsters kunnen niet iedereen individueel begeleiden.
Dit betekent dat we in sommige gevallen aangeven dat de lichamelijke of sociale vaardigheden van
uw kind teveel inspanning vragen van onze leid(st)ers. Een lidmaatschap is dan helaas niet mogelijk.

7.5

Gegevensformulieren

Het voor ons van groot belang dat we de juiste gegevens van onze leden hebben. Behalve de
adresgegevens zijn b.v. medische gegevens en dieetinformatie van groot belang evenals informatie
over de ontwikkeling van uw kind die merkbaar is bij Scouting. De ouders/verzorgers zijn
verantwoordelijk voor het aanleveren en actueel houden van de gegevens voor onze leiding en
bestuur. U kunt altijd informatie doorgeven aan de leiding of een nieuw formulier invullen.
Wij maken gebruik van het landelijke systeem voor ledenadministratie van Scoutintg Nederland. Op
de website van Scouting Nederland (www.scouting.nl) kunnen de adresgegevens van de leden zelf
worden aangepast.
.

7.6

Verzekering

Wij doen er natuurlijk alles aan om te zorgen dat we veilig
spelen bij Scouting. Maar er kan altijd wat gebeuren. De
ouders/verzorgers van onze leden zijn verantwoordelijk dat
onze leden voldoende zijn verzekerd voor ziektekosten en
aansprakelijkheid. Scouting Pijnacker is niet aansprakelijk
voor schade aan persoonlijke eigendommen.

7.7

Vragen?

Neem contact op met de leiding van de speltakken (zie hoofdstuk 3) of via info@scoutingpijnacker.nl
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