Welkom,

Wij heten u hartelijk welkom bij scouting St. Stefanus

Bij onze scouting staat uw kind centraal, ze zullen spelenderwijs leren omgaan met andere kinderen,
ze spelen spelletjes en leren allerlei scouting technieken.
Hierdoor vindt uw kind zich gemakkelijk thuis en zal zich op vele verschillende vlakken ontwikkelen.
In dit boekje staat allerlei informatie in over onze scouting, wat scouting is, wat doen kinderen bij de
scouting en praktische informatie.
Zo heeft u altijd de juiste informatie bij de hand.
Mochten er nog vragen zijn na het lezen van dit boekje dan kunt u deze altijd aan ons stellen.

Met vriendelijke groet,

Scouting st. Stefanus

Informatie over scouting
Eerst enkele cijfers…
Scouting is de grootste jeugdbeweging van Nederland. Er zijn ongeveer 1350 groepen die samen zo’n
120.000 leden hebben. Het aantal scouts in de hele wereld is ongeveer 28 miljoen in 218 landen.

1. Geschiedenis
In het begin van de twintigste eeuw schreef een Engelse officier, Robert Baden – Powell een boekje
over vaardigheden in het verkennen en ontdekken.
Engelse kinderen pasten deze vaardigheden in hun spel toe en er ontstonden
spontaan vriendenclubjes die zich “Scouts” noemden. Baden -Powell raakte
geïnteresseerd door deze ontwikkeling en werkte zijn ideeën uit tot een methodiek.
Die werd voor het eerst getest tijdens een jongenskamp, dat in de zomer van 1907
werd gehouden op Brownsea Island in Engeland.

Nadat er enige veranderingen waren aangebracht in de aanpak, kon het “spel van
verkennen” aan de wereldwijde opmars beginnen. In 1910 werden in Amsterdam en Den Haag de
eerste patrouilles gevormd. Uiteindelijk ontstonden er landelijke padvinderorganisaties die zich bezig
hielden met de behartigen van de belangen van de groepen en het organiseren van grotere
verbanden op regionaal en landelijk niveau. Het gevoel van de “wereldbroederschap” leidde tot
internationale activiteiten, waarvan de vierjaarlijkse Wereld Jamboree de grootste en bekendste is.
In 1972 gingen de vier landelijke padvind(st)erorganisaties samen verder in de vereniging “Scouting
Nederland”

2. kenmerken van scouting
Wat scouting anders maakt dan de meeste andere jeugdverenigingen is:
•
•
•

Het aanbod van veel verschillende activiteiten,
Het samenwerken in groepsverband,
Toenemende zelfstandigheid.

Bij scouting ligt het accent op het buitenleven. Vandaar dat zodra het weer en omstandigheden dit
toelaten, allerlei spelen, sporten en andere activiteiten, buiten worden gedaan. De aangeleerde
technieken en vaardigheden, het samenwerken en het buitenleven komen samen in het jaarlijkse
zomerkamp.

De verschillende activiteiten kunnen worden samengevat in het woord SCOUTS:
•
•
•
•
•
•

Samenwerken
Code en traditie
Outdoor
Uitdaging
Teamgevoel
Sport en creativiteit

3. Scoutinggroep
In de vereniging Scouting Nederland is de plaatselijke groep een zelfstandige eenheid. Een groep
bestaat uit onderdelen z.g. ‘’speltakken.’’ (leeftijdsgroepen.) in elke speltak wordt het scoutingspel
gespeeld op een bij passende wijze. De verschillen zitten in de manier waarop het spel is vorm
gegeven en in de posities van de leidinggevenden.
Bij de speltakken voor de jongste leden is de inbreng van de leiding groot. Deze inbreng wordt
minder naarmate de leden ouder worden en in de volgende speltak terecht komen. Elke speltak is
verdeeld in groepjes van 4 tot 8 kinderen. Deze sub groepjes worden, naarmate de kinderen ouder
worden, ook zelfstandiger. Op gezette tijden hebben de speltakken gezamenlijke programma’s b.v.
als jeugdleden overgaan naar de volgende speltak.

4. De speltakken van onze scouting
Onze groep is onderverdeeld in verschillende speltakken: bevers, welpen, scouts en oud stam.

5. De leiding
De leiding is in handen van een team scoutingleden. Elke speltak heeft zijn vaste groep leiders, die
samen de programma’s maken, de activiteiten voorbereiden en laten uitvoeren. De leiding van de
speltakken komen regelmatig bij elkaar in de groepsraad om de gezamenlijke programma’s te
bespreken en elkaar op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de eigen speltak. De
groepsraad is het hart van de groep, waar alle lijnen bij elkaar komen. De leden van de groepsraad
vormen tevens, samen met enkele ouders, het bestuur van een stichting. Deze stichting is
verantwoordelijk voor de financiële en materiële belangen van de groep.
Om de kwaliteit van het spel van verkennen te kunnen waarborgen,
worden er eisen gesteld aan de leiding. Zo is het volgen van een
basiscursus verplicht voor het verkrijgen van een erkenning van
Scouting Nederland. Een minimale kennis van scouting, het bezitten
van een aantal vaardigheden en het hebben van de juiste houding,
moet immers aanwezig zijn om de functie van leidinggevende in een
speltak op verantwoorde wijze te kunnen uitoefenen. Een nieuwe
leider volgt de basiscursus meestal in het jaar nadat hij of zij in een
speltak is begonnen met leiding geven. De vereniging biedt vervolgens
een reeks van voortgezette trainingen aan, zodat stafleden zich nog op
allerlei terrein kunnen ontwikkelen in hun functie. Zo is er de kamp –
bivakcursus. Het buitenleven is een van de belangrijkste kenmerken
van een kamp, de verhuurders van terreinen en het begeleiden van de
jeugdleden.

6.Het kamperen
Kamperen is de centrale activiteit van scouting. Veel van de aangeleerde kennis en de verworven
vaardigheden komen hierbij tot hun recht. De wekelijkse activiteiten vormen daarom een
voorbereiding op het kamp. Elk speltak heeft zijn eigen manier van het houden van een
(zomer)kamp. De bevers verblijven meestal in een blokhut. De leiding zorgt voor de maaltijden. Vaak
worden de spelen opgenomen in een speciaal thema, dat als een rode draad door het hele
programma is geweven.

7. Installatie
Wie bij scouting komt, of naar een andere speltak
overgaat, wordt na ongeveer twee maanden
geïnstalleerd. In die twee maanden gebeurd er het
volgende. De nieuwkomer kan in die tijd vrijblijvend
kennismaken om er achter te of scouting iets voor hem
of haar is. In de loop van de tijd is er contact met de
ouders en wordt besloten of de nieuwkomer
geïnstalleerd wil worden. Er worden afspraken
gemaakt over de aanschaf van het uniform(scoutfit) en
de datum van Installatie.
De installatie is het officiële moment van toetreding
binnen onze groep. De nieuwe scout legt dan op een speciaal vastgelegde opkomst de belofte af. De
inhoud van de belofte is in de hele wereld gelijk.
De nieuweling draagt dan het scoutfit van zijn speltak en krijgt de benodigde tekens opgespeld. Het is
een feestelijk moment, waarvoor ouders, broers,zussen, opa en oma’s uitgenodigd zijn.

8. De Opkomsten binnen onze groep.

De gewone opkomsten worden gehouden gedurende de schoolweken.
Bevers:
Welpen:
Scouts:
Explorers:
Roverscouts:

Elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur
Elke zaterdag 10.00 tot 12.00 uur
Elke zaterdag van 09:30 tot 12:30 uur
Elke vrijdag van 19.00 tot 22.30 uur
Elke vrijdag van 19.00 tot 22.30 uur

9. presentie/absentie
Indien scouts om een of andere reden niet kunnen deelnemen aan de opkomst, dient de leiding
vooraf, uiterlijk op zaterdag voor 9.30 uur op de hoogte te worden gebracht omtrent de afwezigheid.
Per speltak worden hier afspraken over gemaakt.

10. Lidmaatschapregistratie.
Indien uw kind lid wil worden van onze scoutinggroep kunt u een inschrijfformulier vragen bij de
leiding van de desbetreffende speltak. Graag deze zo volledig mogelijk invullen zodat wij altijd over
de juiste informatie beschikken en dat wij snel kunnen handelen bij mogelijke calamiteiten.
Het lidmaatschap wordt centraal geregistreerd door het landelijk servicecentrum in Leusden.

Elke scout krijgt hiervan een bewijs in de vorm van een “scoutcard”en de toezending van het
verenigingsblad “scouting Magazine”

11. Financiën
De contributie is per speltak verschillend en dient per persoon per maand te worden betaald.
U dient dit zelf over te maken aan onze scoutinggroep.
De gemakkelijkste manier om de contributie te betalen is d.m.v. een automatische overschrijving
naar onze scoutingrekening. Vermeld hierbij in de omschrijving de naam van uw kind.
Van dit bedrag wordt een deel afgedragen aan de landelijke vereniging. Daarnaast worden alle
gewone programma’s uit deze inkomsten betaald. Voor deelname aan incidentele activiteiten als
bivakken, weekenden,bijzondere themaprogramma’s en het zomerkamp worden aparte bijdragen
vastgesteld zodat deze activiteiten selfsupporting zijn.

Contributie
Ieder lid van St. Stefanus betaalt evenveel contributie die per speltak is vastgesteld.
Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de
penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.
penningmeester@ststefanus.nl
De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de
ledenadministratie. Deze afmelding moet per uitschrijfformulier en/of email worden ingediend bij de
ledenadministratie.
Bevers: € 11,50 p/m
Welpen: € 13,50 p/m
Scouts: € 13,50 p/m

Het juiste bedrag dient graag maandelijks over gemaakt te worden naar: NL34 RABO 0172 9251 26 t.n.v.
SCOUTING ST. STEFANUS. Graag onder vermelding van voor- en achternaam.

Als er meerdere kinderen van u lid zijn van onze scouting krijgt u een korting van €1,00 p.p.p.m.
Voorbeeld:

2x bevers a € 11,50 = € 23,00
Korting 2x € 1,00 = € 2,00
U betaald
€ 21,00

12. De Scout Shop
De scout-shop is de winkel die de uniformen,insignes, uitrustingen en allerlei andere scouting
artikelen levert. Het centrale magazijn bevindt zich in Leusden. Hier kunt u per telefoon,post of
online via internet goederen bestellen. Verspreid in het hele land zijn er diverse scout-shop winkels.
De dichtstbijzijnde is in Eindhoven:
Cahorslaan 20, Achtse Barrier
5627 BX Eindhoven
Telefoon 06-51520167
Email: scoutshopeindhoven@scouting.nl
Openingstijden
Maandag: 19.00 tot 21.00 uur
Woensdag: 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag: 19.00 tot 21.00 uur

13. Website
Onze scouting heeft een website waar allerlei informatie staat over onze groep, foto’s,
contactgegevens en andere zaken.
U kunt ons vinden via www.ststefanus.nl

14. Facebook
Onze scouting heeft ook een leuke facebook pagina.
Waar allerlei foto’s, video’s, evenementen en nuttige informatie op staat.
U kunt ons vinden via https://www.facebook.com/Scouting-Sint-Stefanus-1646677625602039/

15. Nieuwsbrief
Wil jij ook maandelijks op de hoogte blijven?
Van nuttige informatie tot leuke evenementen en feitjes.
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief via nieuwsbrief@ststefanus.nl

16. Blokhut
Onze blokhut “De Wolberg” is gemakkelijk te vinden, deze bevindt zich in de bossen tegenover de
MCB aan de Vest te Valkenswaard.
Ons adres is:
Scouting St. Stefanus
Scoutingpad 4
5555 XR
Valkenswaard

17.Contact Gegevens
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een afmelding doorgeven, dan kunt u ons via onderstaande
gegevens bereiken.
Secretaris:
Remy de Bats
Warande 43
5555 AN Valkenswaard
Tel. 06-26214751
Penningmeester:
Wouter Boudri
06-22933714

Bevers:
Jolijn schoofs
06-44140710
Welpen:
Chris Kuijlaars
06-26814893
Scouts:
Jasper Driessen
06-31286774
Roverscouts:
Frans Rijkers
06-10855059

