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Het Ekelbuukse verschijnt 1 keer per jaar aan het begin van het seizoen voor alle leden.
Scoutinggroep St.Nicasius
Onze scoutinggroep St.Nicasius werd opgericht op 2 april 1952. Ons scoutinghome is de blokhut
“Den Ekelhoek”, Ekelpad 2, tel: 040-2263824 KvKnr: 17220463
Website: www.nicasius.nl
De groep is aangesloten bij Scouting Nederland. Onze vereniging kent 7 gemengde (jongensmeisjes) speltakken, en wel de volgende;
BEVERS
Leeftijd 5-7 jaar. Zaterdag van 10.00u. tot 12.00u.
Teamleider Maud Guitjens tel: 06-12189179 bever@nicasius.nl
WELPEN
Leeftijd 7-10/jaar. Zaterdag van 10.00u. tot 12.00u.
Teamleider Timo Bour, tel: 06-13540075 welp@nicasius.nl
SCOUTS
Leeftijd 10/11-14 jaar. Zaterdag 14.00u. tot 17.00u.
Hopman Arjan Gijsbers, tel: 06-14416415 scout@nicasius.nl
ROWANS
Leeftijd 14/17 jaar. Vrijdag van 19.30u. tot 22.15u.
Contactpersoon Wessel Foederer tel: 06-50473028 rowan@nicasius.nl
PIVO
Leeftijd 17-21 jaar. Vrijdag van 20.00u. tot 22.15u.
Contactpersoon Niels Janssen tel: 06-43157625 pivo@nicasius.nl
OUDSTAM Broeder Tuck stam
OUDSTAM Toby Turtle stam
Voor meer informatie over beide oudstammen zie hoofdstuk 4
DAGELIJKS BESTUUR
Groepsvoorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretariaat:
Penningmeester:

Ward Gijsberts, voorzitter@nicasius.nl , Atlas 30, tel: 06-18303204
Tim Jansens, vicevoorzitter@nicasius.nl, Kruiseik 18, tel: 06-53875275
Birgit de Vaan, secretariaat@nicasius.nl , Jan Steenlaan 5, tel:06-50912285
Chris Peperkamp, penningmeester@nicasius.nl, Jan Steenlaan 31,
Tel: 040-2265775
Groepsbegeleidster: Vacant
Bestuurslid:
Ron van Eersel
Tim Jansens
GROEPSFUNCTIES
Materiaalbeheer:
Lars van Lierop, materiaalbeheer@nicasius.nl, Jan Deckersstraat 41,
Tel: 06-438322532
Gebouwenbeheer/
Blokhut verhuur:
Ron van Eersel, verhuur@nicasius.nl , de Beemden 17, tel: 040-2260630
Vertrouwenspersoon: Birgit de Vaan tel: 06-50912285
Ward Gijsberts tel: 06-18303204
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Inleiding
Elk jaar kent onze Scoutinggroep de instroom van nieuwe leden. Voor hen en hun ouders is dit
”Ekelbuukske ” in eerste instantie geschreven.
Daarom willen wij ook beginnen met je als nieuw lid welkom te heten in onze groep.
Natuurlijk is het Ekelbuukske ook bedoeld voor de leden die al langere tijd lid zijn van onze groep,
omdat alle informatie die van belang is, is verzameld in 1 informatieboekje.
Een deel van de ouders heeft inmiddels al een ouderavond/ ochtend gehad, waarbij heel veel
informatie is gedeeld. Het is niet vreemd dat er van deze grote stroom informatie her en der wat
verloren gaat.
Daarvoor is nu het “Ekelbuukske”. Wij gaan in op een groot aantal zaken die met scouting en met
name de groep te maken hebben. Dingen die voor ouders en leden belangrijk zijn om te weten.
Bewaar dit boekje het gehele seizoen, zodat u altijd snel iets kan opzoeken. Afhankelijk van het
onderwerp kan men zich ook altijd met specifieke vragen nog wenden tot de teamleid(st)er of de
betrokken bestuurder.
Actuele informatie en onze nieuwsbrief NicasiusNieuws vindt u op onze website:
www.nicasius.nl
Lid zijn van Scouting St. Nicasius Heeze
Een Scoutinggroep bestaat uit verschillende speltakken. Iedere speltak is bedoeld voor een eigen
leeftijdscategorie en elke speltak heeft een eigen spelaanbod.
Op het einde van een seizoen gaan de oudste lichting leden door naar de volgende speltak. Kinderen
zijn dus niet lid van een speltak maar van de groep.
Alle scoutinggroepen in Nederland zijn onderdeel van Scouting Nederland. Uw kind is dus niet alleen
lid van Scoutinggroep Sint Nicasius maar ook van Scouting Nederland.
Verderop in dit boekje kunt u per speltak alle belangrijke informatie nalezen.
Wij wensen iedereen veel leesplezier en een fijne tijd bij Scouting St. Nicasius Heeze!
Met vriendelijke groet,
Ward Gijsberts
Groepsvoorzitter Scouting St.Nicasius Heeze
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1.

Administratie

1.1

Ledenadministratie

Ieder lid van de groep staat geregistreerd bij Scouting Nederland. Daarom moeten bij aanmelding de
door de groep beschikbaar gestelde formulieren ook helemaal worden ingevuld.
Alle groepen werken met een voor Scouting Nederland ontworpen programma: “ScoutsOnLine
(SOL)”. Periodiek worden door de groep mutaties aan de landelijke organisatie doorgegeven.
1.2

Wijziging in de gegevens

Alle wijzigingen moeten worden gemeld bij de teamleiding en het secretariaat van de groep. De
secretaris zorgt vervolgens voor het doormelden aan het landelijk bureau en naar de
penningmeester. Vanwege het digitaal verzenden van informatie is het van groot belang dat we
beschikken over de juiste (mail)adressen, alle wijzigingen moeten z.s.m. worden gemaild naar
secretariaat@nicasius.nl en in CC naar de betreffende teamleiding.
Om problemen te voorkomen mogen geen adreswijzigingen etc. door de leden zelf rechtstreeks aan
het land worden doorgegeven.
1.3
Privacy beleid
Scouting St.Nicasius Heeze verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar activiteiten.
Dit privacy beleid is opgesteld in het kader van de privacywetgeving, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is.
Privacy statement
Scouting St.Nicasius Heeze gaat bewust om met persoonsgegevens. Het privacy beleid van
Scouting Nederland vormt de basis van het privacy beleid van Scouting St.Nicasius Heeze. In het
privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door Scouting St.Nicasius Heeze via ledenadministratiesysteem Scouts Online
van Scouting Nederland. Het privacy statement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.
Doel van het gebruik van persoonsgegevens
Scouting St.Nicasius Heeze gebruikt persoonsgegevens voor de organisatie en uitvoering van
activiteiten binnen de groep, contributieheffing en communicatie met de leden en
ouders/verzorgers van jeugdleden.
Basisgegevens zoals naam en e-mailadres van oud-leden worden bewaard. Deze gegevens worden
bijvoorbeeld gebruikt bij het organiseren van een reünie.
Lidmaatschapsregistratie
Een lidmaatschapsregistratie verloopt via het groepssecretariaat. Het nieuwe lid ontvangt bij
aanmelding een papieren (of digitaal) inschrijfformulier van het groepssecretariaat (mogelijk met
tussenkomst van teamleid(st)er). Het ingevulde inschrijfformulier wordt (mogelijk met
tussenkomst van teamleid(st)er) ingeleverd bij groepssecretariaat.
Groepssecretariaat en groepsvoorzitter zijn beide gegevensbeheerder
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(4-ogenprincipe) en kunnen gegevens van het inschrijfformulier verwerken in Scouts Online,
groepssecretariaat is verantwoordelijk voor juiste invoering van gegevens. Voor Scouts Online zie
het privacy statement op www.scouting.nl/privacy.
Na verwerking van de gegevens in Scouts Online wordt het inschrijfformulier vernietigd.
Na verwerking wordt, per mail, een bevestiging van inschrijving (incl. algemene groepsinformatie)
verstuurd naar een nieuw lid.
In Scouts Online kunnen bestuursleden en betreffende teamleider, welke persoonsgegevens
functioneel nodig hebben (Secretaris, penningmeester en gegevensbeheerder) persoonsgegevens
van een lid inzien. Zij kunnen deze persoonsgegevens ook inzien indien een lid deze verborgen
heeft.
Groepssecretariaat deelt na inschrijving in Scouts Online volgende gegevens met
Groepspenningmeester:
-IBANbanknr. en betaalgegevens t.b.v. automatische incasso (SEPA-machtiging) contributie;
-Scouting Nederland lidnummer;
-Voornaam, achternaam en emailadres lid.
Groepssecretariaat deelt na inschrijving in Scouts Online volgende gegevens met Webmaster:
-Naam en e-mailadres lid i.v.m. verzending groepsinformatie;
-Naam en e-mailadres ouder(s)/ verzorger(s) lid i.v.m. verzending groepsinformatie.
Groepssecretariaat deelt na inschrijving in Scouts Online volgende gegevens met betreffende
teamleid(st)er:
-Naam, adres en geboortedatum lid;
-Telefoonnummer in geval van noodsituaties;
- Gezondheidsinformatie lid.
Inzage en mogelijkheid tot wijzigen gegevens
Leden hebben inzage in de eigen persoonsgegevens in Scouts Online op https://sol.scouting.nl.
Iedereen die actief lid is van Scouting Nederland kan een account krijgen voor SOL en zo zijn/haar
eigen gegevens inzien en wijzigen. Scouting St.Nicasius Heeze vraagt leden om zelf geen
wijzigingen door te voeren in Scouts Online. Wijzigingen in persoonsgegevens worden, door leden,
bij groepssecretariaat aangegeven en door groepssecretariaat in Scouts Online gewijzigd.
Beëindiging lidmaatschap
Leden melden zich schriftelijk af bij betreffende teamleid(st)er en groepssecretariaat.
Groepssecretariaat draagt zorg voor een juiste uitschrijving in Scouts Online. Persoonlijke
gegevens van oud leden worden in Scouts Online onder tabblad “oud leden” bewaard voor
eventuele reünie e.d. Voor Scouts Online zie het privacystatement www.scouting.nl/privacy.
Groepssecretariaat geeft per mail aan webmaster, penningmeester en voorzitter mutatie door.
Webmaster en penningmeester dragen zorg voor een juiste uitschrijving en stopzetting voor resp.
e-mailmanager en automatische incasso.
Groepssecretariaat stuurt per mail een bevestiging van uitschrijving naar betreffende
uitgeschreven lid en zijn / haar ouders.
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Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen
Scouting St.Nicasius Heeze hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk
in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Daarom zijn wij van
mening dat het noodzakelijk is dat de directe (bege)leiding van de leden beschikt over de meest
actuele informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij bv. aan voedselallergieën of
medicijngebruik.
Om te beschikken over deze informatie wordt gebruik gemaakt van een gezondheidsformulier.
Scouting St.Nicasius Heeze hanteert een standaard gezondheidsformulier, welke door alle
speltakken gebruikt wordt.
Het gezondheidsformulier dient bij inschrijving ingevuld en ondertekend te worden. Daarnaast
dient het formulier éénmaal per jaar, bij de start van het seizoen, opnieuw ingevuld en
ondertekend te worden zodat de gegevens actueel zijn en blijven. Het oude gezondheidsformulier
wordt vernietigd na ontvangst van een nieuw gezondheidsformulier. De ouder of wettelijke
vertegenwoordiger blijft tussentijds verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens en
vult bij relevante wijzigingen een nieuw formulier in.
De ingeleverde gezondheidsformulieren worden per speltak, gebundeld, zoveel mogelijk
afgesloten bewaard. Bij activiteiten buiten de blokhut worden deze zo zorgvuldig mogelijk
bewaard. De teamleid(st)er is verantwoordelijk voor het zorgvuldige beheer van de
gezondheidsformulieren.
De informatie uit het gezondheidsformulier wordt niet digitaal geregistreerd.
Wanneer een lid overvliegt naar een volgende speltak, zal het gezondheidsformulier fysiek
overgedragen worden naar de volgende speltak.
Registratie activiteiten
Voor weekenden en kampen wordt gebruikgemaakt van een online registratieformulier via
Scoutsonline.
Bij het digitaal registreren van een activiteit (weekend) wordt leden gevraagd belangrijke actuele
(gezondheids)informatie te delen met de leiding. Na registratie wordt er een totaal
inschrijvingoverzicht gemaakt van alle deelnemers (incl. belangrijke (gezondheidsinformatie) voor
de betreffende activiteit. Deze wordt digitaal aangemaakt en door teamleid(st)er beheerd. Na
beëindiging van de activiteit wordt overzichtslijst deelnemers vernietigd.
Bij het digitaal registreren van een kamp wordt leden, ruim voortijds, gevraagd in te schrijven voor
een kamp. Na registratie wordt er, enkele weken voor het betreffende kamp, de leden gevraagd
digitaal de belangrijke actuele (gezondheids)informatie te delen met de leiding. Er wordt voor het
betreffende kamp een totaal inschrijvingoverzicht gemaakt van alle deelnemers (incl. belangrijke
(gezondheidsinformatie) voor de betreffende kamp. Deze wordt digitaal aangemaakt en door
teamleid(st)er beheerd. Na beëindiging van het kamp wordt overzichtslijst deelnemers vernietigd.
Financiële gegevens
Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA machtiging in. Deze
machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard.
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Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG)
Scouting St.Nicasius Heeze vereist van iedere leidinggevende en leden van de Oudstam een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het groepssecretariaat zorgt voor de aanvragen van de VOG’s.
Het groepssecretariaat verwerkt de gegevens vanuit de VOG in Scouts Online en bewaart de VOG’s
op een afgesloten plaats. Een VOG is maximaal 3 jaar geldig en na deze periode zal er dan ook
weer een nieuwe VOG aangevraagd worden. Indien een vrijwilliger stopt en deze persoon wordt
uitgeschreven als lid bij Scouting St.Nicasius Heeze wordt zijn/haar VOG binnen 2 maanden na
uitschrijving vernietigd.
Contactlijsten
Iedere speltak heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, geboortedatum lid,
adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de begeleiding de
contactpersonen van de leden bereiken. De contactlijsten worden, door het groepssecretariaat,
gegenereerd uit de basisgegevens van Scouts Online. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk
voor het leidingteam van de betreffende speltak en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De
contactlijsten worden ook digitaal bewaard in Sharepoint en zijn toegankelijk voor de
teamleid(st)ers en bestuursleden. Het groepssecretariaat verzorgt het actueel houden van de
speltaklijsten en deelt deze digitaal met de teamleid(st)ers en bestuursleden. Bij verzending van
een nieuwe contactlijst worden de oude lijsten vernietigd.
Online media
Scouting St.Nicasius Heeze maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief (NicasiusNieuws) en emailspeltakinformatie waarin relevante lidmaatschapsinformatie wordt gedeeld. Scouting
St.Nicasius Heeze maakt gebruik van de e-mailmanager.nl van tableaux Mediamakers voor de
verzending van groepsinformatie. Voor het privacy beleid van tableaux Mediamakers zie
www.tableaux.nl/privacyverklaring
Alle leden ontvangen de nieuwsbrief op de opgegeven e-mailadressen bij idmaatschapsregistratie.
Bij inschrijving is akkoord gegaan, d.m.v. aanvinken akkoordverklaring, met het ontvangen van de
nieuwsbrief en speltakinformatie tenzij anders is aangegeven. Er worden geen papieren
informatiebrieven verstrekt.
Na uitschrijving van een lid wordt het emailadres(sen) van het betreffende lid verwijderd uit het
bestand en ontvangt het (ex)lid geen groepsinformatie meer. Emailadressen worden niet aan
derden verstrekt.
Er is geen mogelijkheid voor een OPT-Out op de groepsinformatie.
Scouting St.Nicasius Heeze maakt geen gebruik van cookies op haar website.
Gegevens afkomstig vanuit het contactformulier op www.nicasius.nl of op een van de groepsemailadressen worden bewaard zolang deze relevant zijn voor de volledige beantwoording van de
vraag/ onderwerp.
Sinds juli 2022 wordt er ook gebruik gemaakt van de Scouting-app. Deze app is bedoeld om leden
snel te informeren over bepaalde speltak- en groepszaken. Daarnaast zal er ook leuk
beeldmateriaal en korte informatieberichtjes worden verstuurd vis de Scouting-app. De meest
belangrijke informatie zal ook nog via het NicasiusNieuws worden verspreid. Het doel is om de app
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in de toekomst als eerste informatiemiddel te gaan gebruiken. Alle ouders/ leden wordt verzocht
de Scouting-app te gebruiken.
Via het groepssecretariaat wordt er een aanmeldingsverzoek verstuurd naar de mailadressen
bekend in SOL va het lid om de Scouting-app te downloaden.
Beeldmateriaal
Scouting St.Nicasius Heeze maakt foto’s en video’s van leden tijdens diverse activiteiten ten
behoeve van de promotie (groepsinformatie, lokale media en Facebook) van Scouting St.Nicasius
Heeze en als herinnering. Scouting St.Nicasius Heeze beheert haar digitale fotoarchief op de online
opslagomgeving Stack op www.transip.nl. Leden krijgen toegang middels een unieke link tot de
vooraf geselecteerde fotoarchieven van (speltak)activiteiten als weekenden en kampen.
Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van
beeldmateriaal van het betreffende lid. Bij toestemming wordt tevens gevraagd akkoord te gaan
met het delen van beeldmateriaal ter promotie en als aandenken (groepsinformatie, digitaal
fotoarchief, lokale media en Facebook. Uit respect voor andermans kinderen is het niet
toegestaan om ons beeldmateriaal verder te delen en / of te verspreiden. Dit verzoek dient
schriftelijk gedaan te worden bij het groepssecretariaat.
Toestemming is altijd in te trekken. De administratie van deze toestemming wordt bijgehouden in
Scouts Online en wordt gedeeld met de betreffende speltakken.
Scouting St.Nicasius Heeze gaat verantwoord om met het maken van beeldmateriaal en
respecteert de privacy van de leden.
Communicatie
Het privacy beleid van Scouting St.Nicasius Heeze is terug te vinden via
www.nicasius.nl/privacybeleid en staat vermeld in het Ekelbuukse (groepsinformatieblad wat
jaarlijks wordt verzonden aan alle leden en aan nieuwe leden bij inschrijving). Het privacy beleid is
altijd op te vragen via het groepssecretariaat.
Vaststelling en wijziging van het privacy beleid
Het privacy beleid van Scouting St.Nicasius Heeze wordt vastgesteld tijdens de Algemene
Ledenvergadering. Eventuele wijzigingen in het privacy beleid zullen steeds tijdens de Algemene
Leden Vergadering worden vastgesteld alvorens deze van kracht zijn.
De groepsvoorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van het privacy
beleid binnen Scouting St.Nicasius Heeze. De groepsvoorzitter is tevens ook verantwoordelijk voor
het toezicht op het naleven van het privacy beleid van Scouting St.Nicasius Heeze.
Datalekken
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het
‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na
melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden
worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.
Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR)
reageert Scouting St.Nicasius Heeze binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient
schriftelijk gedaan te worden via het groepssecretariaat.
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Conform het privacy beleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling
Juridische zaken van Scouting in behandeling genomen.
Vragen of opmerkingen
Vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen gesteld worden aan de groepsvoorzitter
van Scouting St.Nicasius Heeze.
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1.4

Lidmaatschapskaart/ Scouting bladenpakket

Ieder lid dat bij Scouting Nederland is aangemeld ontvangt een lidmaatschapskaart. Bij tussentijdse
wijzigingen wordt in het betreffende kalenderjaar geen nieuwe kaart verstrekt.
Alle leden ontvangen elk jaar weer een nieuwe lidmaatschapskaart welke is te downloaden op de site
www.scouting.nl.
Ieder geregistreerd lid ontvangt periodiek een blad van Scouting Nederland. De bladen bevatten
informatie over alle speltakken.
De bladen worden rechtstreeks thuis gezonden. Op deze manier kunnen ook de ouders de
ontwikkelingen binnen scouting volgen.
Scouting Nederland mag de adresgegevens van de leden niet ter beschikking stellen aan anderen
buiten de organisatie.
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2

Financiën

2.1

Contributie

Scouting St.Nicasius Heeze streeft er naar om de contributie zo laag mogelijk te houden. Dit betekent
dat voor deelname aan bijzondere activiteiten, weekenden en kampen een extra bijdrage van de
deelnemende leden gevraagd zal worden. Omdat met name kampen en weekendkosten per speltak
kunnen verschillen zou dit een onnodige verzwaring van de administratie betekenen.
De contributie bij Scouting St.Nicasius Heeze bedraagt (per 01-09-2018):
1e en 2e lid uit één gezin: € 110,00 per lid per seizoen
overige leden uit één gezin: € 100,00 per seizoen
De contributie wordt geïnd in 4 gelijke periodes. De 1e periode loopt van 01 september t/m 15
november. De 2e periode loopt van 16 november t/m 31 januari. De 3e periode loopt van 01 februari
t/m 15 april en de 4e periode loopt van 15 april t/m 31 juni. Aan het begin van elke periode zal de
penningmeester via automatisch incasso de verschuldigde contributie innen
Op het inschrijfformulier dient u het volledige IBAN nummer in te vullen.
Van de contributie die de groep van de leden ontvangt moet jaarlijks € 29,00 per lid worden
afgedragen aan het land en de regio.
Bankgegevens Scouting St.Nicasius Heeze: NL08 RABO 0120364301 t.n.v. Scoutinggroep St.Nicasius
2.2

Financiële acties

De Rowans, Pivo’s en stafleden nemen jaarlijks in het voorjaar deel aan de collecte Jantje Beton.
Op doordeweekse dagen dient de collecte te worden uitgevoerd. Vooraf wordt tijdig aangegeven
wanneer deze collecte start. Van de opbrengst in Heeze en Sterksel ontvangt de groep 50%.
Jaarlijks is dit een bedrag van ruim duizend euro.
Andere belangrijke inkomsten worden verkregen uit de verhuur van de blokhut in de
zomermaanden aan andere scoutinggroepen. Dit is jaarlijks een bedrag van circa €1500,Gedurende doordeweekse middagen wordt de blokhut verhuurd aan Kinderdagverblijf Korein.
Met de betreffende huurder is een huurprijs afgesproken. Tevens is er met de huurder
afgesproken dat gedurende de huurperiode de blokhut niet onnodig wordt betreden door leden.
Verder ontvangt de groep regelmatig giften en bijdragen van sponsoren en vrienden.
Onze Scoutinggroep vraagt regelmatig een subsidie aan bij de gemeente Heeze-Leende. De subsidies
hebben over het algemeen te maken met opleidingen van stafleden en kosten van onderhoud van
onze gebouwen en terreinen.
Als laatste hebben de speltakken zelf nog financiële acties. Te denken aan de kienavond van de
rowans en de potgrondactie van de pivo’s. De speltakken zullen zelf de betreffende leden hierover
benaderen.
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2.3

Sponsoring

Zoals al eerder is vermeld ontvangt de groep regelmatig giften van sponsoren of de Vrienden van
Scouting. Als tegenprestatie wordt het bedrijfslogo op onze website en publicatieborden afgebeeld.
Ook is het mogelijk om te doneren in goederen en of diensten.
Indien u interesse heeft om Vriend van Scouting te willen worden, kunt u altijd contact opnemen
met leden van het bestuur.
2.4

Verzekeringen

Voor alle leden is door Scouting Nederland een extra aanvullende verzekering afgesloten. Het gaat
daarbij om een aanvullende ongevallenverzekering en een WA-verzekering.
Voor beide verzekeringen geldt, dat het een aanvullende verzekering is. Eerst moet dus altijd de eigen
verzekering worden aangesproken. Blijven bij een ongeval daarna nog kosten over dan kan een
beroep worden gedaan op de Scouting Nederland verzekering. Bij de ongevallenverzekering speelt
ook het eigen risico van de eigen zorgverzekering een rol. Bij een hoog eigen risico begint ook de
verzekering van Scouting pas bij een hoger bedrag te vergoeden.
De WA-verzekering dekt geen aansprakelijkheid van leden onderling. Dit dient altijd via de eigen
verzekering verhaald te worden. Bij derden-aansprakelijkheid moet men dus altijd eerst de eigen WAverzekering aanspreken.
Bij buitenlandse kampen of weekenden wordt de leden gevraagd zelf een reisverzekering af te
sluiten. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een juiste verzekering gedurende hun
periode van lidmaatschap.
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3

Algemene informatie vanuit de groep

3.1

Bijzonderheden

Het is van groot belang om zoveel mogelijk informatie van uw kind te hebben indien er
bijzonderheden zijn. Zo willen wij graag weten als uw kind bijv. een leerachterstand heeft, medicijnen
gebruikt, een speciaal dieet behoeft of op een school buiten Heeze zit etc.
Mondelinge mededelingen kunnen alleen via de teamleid(st)er gedaan worden. Doet u dit niet, dan
loopt u het risico van misverstanden, vergeten etc.
Aan het begin van het weekend kunt u eventuele, medicijnen of dieet met beschrijving afgeven aan
het staflid dat hiervoor zorg draagt. De teamleid(st)er weet wie het verantwoordelijke staflid is. Het is
voor u, uw kind en onze staf van groot belang dat iedereen zo goed mogelijk is geïnformeerd, zorg
daarom ook voor een duidelijke beschrijving van een eventuele bijzonderheden. Uiteraard worden
alle gegevens met zorg behandeld. Tijdens kampen zal bij de inschrijving ook gevraagd worden om
bijzonderheden te vermelden op het inschrijfformulier, graag deze ook zo volledig mogelijk invullen.
Zie hierover meer in hoofdstuk 1.3 “gezondheidsformulieren”.
3.2

Afmelden van leden voor een bijeenkomst

Wanneer uw kind niet kan deelnemen aan de wekelijkse bijeenkomst, wordt u verzocht dit
telefonisch, via de mail of mondeling te melden aan de teamleid(st)er. Men staat dan niet voor niets
te wachten op de blokhut.
Afmelden graag zo tijdig mogelijk, minimaal 1 week van tevoren. Bij ziekte kan natuurlijk altijd op het
laatste moment worden afgemeld. Bij de speltakinformatie staan de gegevens vermeld van de
teamleid(st)ers.
Het is voor uw kind van belang om zoveel mogelijk van de wekelijkse bijeenkomsten bij te wonen. De
groep is geen duiventil waar men op elk gewenst moment kan komen of gaan. Dit stoort de
activiteiten en daarmee ook het plezier van andere kinderen en leiding.
3.3

Brengen en ophalen

Het is normaal bij de bevers en welpen dat de kinderen door ouder(s) op zaterdagmorgen worden
gebracht en ook weer door de ouder(s) worden opgehaald. Wordt uw kind door een ander
opgehaald geef dit even door. Bevers mogen van ons niet alleen naar huis.
Om 12.00u staat er altijd een welpenstaflid bij de weg om de kinderen te helpen oversteken. De
welpen mogen alleen naar huis, als de ouders hiervoor toestemming geven aan de Akela.
Verzoek aan alle ouders om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Het is niet toegestaan
om langs de Muggenberg te parkeren. Auto’s die toch parkeren langs de Muggenberg ontnemen het
zicht op overstekende kinderen wat gevaarlijke situaties oplevert. Op zaterdagochtenden en tijdens
het begin en einde van een weekend is de poort van kinderdagverblijf Korein geopend. Wij
verzoeken u hier te parkeren.
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3.4

Informatievoorziening binnen de groep

Wij streven ernaar om alle informatie te versturen via de bij ons bekende mailadressen. Wij versturen
de volgende informatie via de mail:
-NicasiusNieuws: Maandelijkse informatiemail waarin belangrijke informatie staat vermeld die
belangrijk is om op de hoogte te blijven van allerhande zaken en een actuele jaarplanner.
-Speltakbrieven: Het kan zijn dat u een specifieke mail ontvangt bestemd voor de speltak van uw kind.
-Groepsbrieven: Het kan zijn dat u een mail ontvangt met daarin een brief omtrent een bepaald
onderwerp of activiteit die gericht is aan de hele scoutinggroep.
-Scouting-app: Alle leden/ ouders hebben toegang tot de gratis Scouting-app. Deze afgeschermde
app wordt gebruikt om ouders snel te informeren over belangrijke zaken of leuke gebeurtenissen
(denk hierbij aan het doorgeven van informatie op het allerlaatste moment “morgen gaan we in de
modder spelen, trek je laarzen aan” of het delen van gebeurtenissen op een weekend. Het streven is
om vanaf 2023 de app als belangrijkste en wellicht enigste communicatiemiddel te gebruiken. We
verzoeken iedereen om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze app en deze te installeren (incl
pushberichten zodat actuele meldingen direct zichtbaar zijn).
Alle ouders en leden adviseren wij om de mails, website en Scouting-app altijd te lezen! Daarnaast is
het van belang om goede informatie van de leden te hebben, mocht uw gegevens wijzigen dit graag
direct doorgeven aan de teamleiding en het groepssecretariaat. Wanneer u op verschillende
mailadressen de mailings wilt ontvangen (b.v. bij gescheiden ouders), maak dit dan kenbaar bij het
groepssecretariaat (secretariaat@nicasius.nl). De Scouting-app maakt het nog niet mogelijk om op
meerdere adressen een account aan te maken. Scouting Nederland is hiermee bezig om dit aan te
passen, als groep zijn we hiervan afhankelijk.
Alle verstuurde informatie wordt ook altijd op onze website www.nicasius.nl vermeld onder het kopje
Algemeen en vervolgens Brieven.
Wanneer uw kind zegt, dat het op zaterdag niet naar de blokhut hoeft en u heeft daar geen (digitale)
brief/ mail/ Scouting-appmelding van gehad, dan is er mogelijk iets anders aan de hand. Controleer
mondelinge mededelingen daarom ook altijd bij de teamleid(st)er.
3.5

Uniformen

Het dragen van een uniform is hetzelfde als de clubshirts van een voetbalclub. Wie bij Scouting zit en
wordt geïnstalleerd is verplicht een uniform te dragen. Ieder speltak heeft zijn eigen uniform, met zijn
eigen insignes en de groepsinsignes. Als we met onze leden van de blokhut weggaan is dit altijd in
compleet uniform tenzij de staf aangeeft dat het anders mag.
De ouders van de kinderen die geïnstalleerd worden krijgen via de speltak bericht over het passen en
bestellen van de nodige kledingstukken en insignes. Aan het begin van het seizoen bezoekt de
Scoutmobiel op een vrijdagavond of zaterdagmiddag onze blokhut. De Scoutmobiel is een rijdende
Scoutshop waar alle benodigde onderdelen van het uniform kunnen worden gepast en gekocht. De
datum staat vermeld in de jaarplanner en staat op onze website.
Meer informatie over de aan te schaffen kleding staat op onze website onder het menu algemeen en
vervolgens uniformen (per speltak uitgesplitst). Op de website staat ook een voorbeeld van waar
welke insigne moet worden bevestigd.

Ekelbuukske 2022-2023
13

Scouting St. Nicasius heeft ook een eigen kledinglijn. Als groep hebben we eigen petten, shirts, truien,
vesten.
De truien en vesten zijn op bestelling, tijdens de aanwezigheid van de Scoutmobiel te koop. De
petten en shirts zijn door het jaar heen te koop en kun je bestellen via het formulier op de website.
Leden die nog niet zijn geïnstalleerd dragen hun uniform van de vorige speltak of indien een lid nieuw
bij de groep is gewone vrijetijdskleding.
Wellicht ten overvloede, maar zorg ervoor dat de kleding die uw kind draagt degelijk en warm is en
tegen een stootje kan. We streven erna om met de kinderen zoveel mogelijk buiten te spelen en
zullen niet wijken voor een regenbui en/ of modderpartij.
Ook verzoeken wij alle kleding te voorzien van een duidelijk naamlabel. Er blijven dikwijls
kledingstukken hangen in de gebouwen. Alle gevonden voorwerpen worden bewaard in een speciale
gevonden voorwerpen krat. Regelmatig wordt deze krat geleegd en gaan de gevonden
kledingstukken naar de kledingcontainer. Leden en ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het
bijhouden van kledingstukken en kampeermaterialen.
3.6

Traktaties

Trakteren binnen je speltak mag maar is niet verplicht. We verzoeken ouders wel om de traktatie
klein te houden. U kunt de traktatie aan het begin van de opkomst afgeven aan een staflid. Nadat de
hele speltak heeft gezongen voor de jarige mag deze de traktatie uitdelen.
3.7

EHBO

Als groep streven we erna om per speltak een aantal EHBO-ers of BHV-ers te hebben. Tijdens
stafcursussen wordt hier ook extra aandacht aan besteed. Toch kan het eens voorkomen dat een
pleister plakken niet helpt. Indien de staf denkt dat het noodzakelijk is om met een “slachtoffer” een
bezoek te brengen aan de EHBO in het ziekenhuis of dokterspost gaan we direct met 2 stafleden naar
de dichtstbijzijnde arts. We zullen proberen gelijktijdig de ouders op de hoogte te stellen, maar de
gezondheid van het lid gaat voor.
Om u zo snel mogelijk te kunnen bereiken is het van belang dat u zo volledig mogelijk uw gegevens
invult en eventuele wijzigingen doorgeeft aan het secretariaat. Met name tijdens weekenden of
kampen is bereikbaarheid belangrijk, geef tijdens dit soort activiteiten een extra nummer door
waarop u of een vervanger bereikbaar bent.
3.8

Gepest worden door anderen/ vertrouwenspersoon

Met een groep van ruim 185 leden bestaat altijd de mogelijkheid dat er kinderen worden gepest. Als
staf zijn we hier zeer alert op, maar vooral bij de oudere speltakken, is het mogelijk dat onze staf dit
niet altijd in de gaten heeft. Met name bij de oudere speltakken zijn de kinderen vaker alleen (in
kleine groepjes) op pad waar de staf niet altijd bij aanwezig is. Dit zijn de momenten waar kinderen
elkaar weleens willen pesten.
Indien u hoort dat uw kind of een ander kind wordt gepest of als u hoort dat een bepaald kind dikwijls
andere kinderen pest, horen wij dit graag zodat wij maatregelen kunnen treffen. U kunt hiervoor het
beste contact opnemen met de teamleid(st)er en/ of bestuurlid.
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Binnen de groep hebben we ook 2 personen aangesteld als vertrouwenspersoon. Indien u behoefte
heeft aan een gesprek kunt u contact opnemen met Birgit de Vaan of Ward Gijsberts.
3.9

Hulp van ouders

Onze hele groep bestaat uit vrijwilligers. Onze stafleden staan soms letterlijk dag en nacht klaar voor
uw kind. Om de staf te verlichten met werkzaamheden wordt soms een beroep gedaan vanuit de
groep op ouders tijdens de ouder-klus en –poetsavonden. Via een mail wordt u gevraagd om een
avond mee te helpen met het poetsen van de blokhut of het klussen op en rond de blokhut. Ook kunt
u toegevoegd worden aan de speciaal daarvoor gemaakte poets- en klus app. Hiermee wordt u op de
hoogte gehouden van de poets- en klusavonden. Aanmelden hiervoor kan bij het secretariaat.
Als groep zijn we erg blij met deze hulp en het verlicht de stafleden bij hun drukke overige taken.
Ook worden ouders weleens gevraagd om mee te helpen tijdens een speltakprogramma. Denk hierbij
het rijden tijdens een speltakuitstapje of het vervoeren van kinderen van en naar de kampplaats.
U krijgt altijd een mail met daarin de vraag wanneer we hulp nodig hebben. Als er wordt gevraagd om
te rijden krijgt u altijd een reactie terug met daarin de tijden dat u op de blokhut wordt verwacht.
Indien u gereden heeft voor de groep kunt u uw benzinekosten declareren. De onkosten voor dit
seizoen zijn vastgesteld op €0,17/km. De onkosten dienen dezelfde dag te worden ingediend bij de
penningmeester. Uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk ouders de onkosten zien als een stukje
sponsoring.
Ouderhulp is voor onze groep heel belangrijk! Wij hopen dat we een beroep op u kunnen doen indien
dit nodig is. Verder is de ouderhulp bij klus- en poetsavonden tweeledig. U helpt de groep en u leert
de groep met haar stafleden op een andere manier kennen door nadien gezellig na te kletsen.
Misschien ten overvloede, maar het is voor zowel de leden als de stafleden van groot belang dat
ouders betrokken zijn bij de groep. Als vrijwilliger is het fijn te horen wat niet goed gaat binnen onze
groep zodat we aan continue verbetering kunnen werken. Uiteraard is het ook heel prettig om te
horen wat er wel goed gaat; het waarderen van de vrijwilliger. Samen moeten we ervoor zorgen dat
het een gezellige club is waar zowel kinderen, ouders als stafleden zich thuis voelen. Het zou dan ook
fijn zijn als u gebruik maakt van de uitnodigingen waarbij we om hulp vragen of om een gezellig
samenzijn; op deze manier leren we elkaar goed kennen.

Ekelbuukske 2022-2023
15

4

De speltakken

Hieronder wordt per speltak de belangrijkste extra informatie aangegeven en de, voor zover al,
bekende data. Indien u nog vragen heeft voor een bepaalde speltak kunt u altijd even contact
opnemen met de betreffende teamleid(st)er.
4.1

Stafteam Scouting St.Nicasius Heeze

Onze groep bestaat uit zo’n 45 stafleden (incl bestuur). Voor 95% zijn de stafleden afkomstig uit onze
eigen groep en zijn zij dus helemaal bekend met het reilen en zeilen binnen de groep.
Om de kwaliteit van onze stafleden op niveau te houden zijn alle stafleden verplicht deel te nemen
aan (staf)cursussen: Scouting Academy, die worden aangeboden door Scouting Nederland. Sinds
2010 wordt er opgeleid aan de hand van competenties. Zowel intern al extern worden de
competenties getoetst en daar waar nodig worden ze bijgeschaafd.
3x Per jaar komt de grote groepsraad, het gehele stafteam en dagelijks bestuur, bij elkaar in de vorm
van een vergadering. Tijdens deze vergadering worden alle zaken besproken die van belang zijn
binnen de groep, Regio en Land. Tijdens deze vergadering worden ook de belangrijkste besluiten
vastgelegd en de bestuursverkiezingen gehouden, kascontrole uitgevoerd etc.
Naast de grote groepsraad komt het dagelijks bestuur incl. teamleiding nog eens 3 x per jaar bij
elkaar, ook in de vorm van een kleine groepsraad. Tijdens deze vergadering wordt met name
gesproken over speltakgebonden zaken als ledenaantallen, stafwerving etc. Als laatste wordt er 3 x
per jaar een bestuursvergadering gehouden met het dagelijkse bestuur. Tijdens deze vergadering
wordt er meer op “beleidsniveau” vergaderd.
Aan het begin van de 2e grote groepsraad van het seizoen (zie jaarplanner) wordt gebruikt als
algemene ledenvergadering. Op deze vergadering zijn alle ouders welkom. Dit informatieboekje dient
tevens als uitnodiging voor deze vergadering. Er zal vroegtijdig nog een extra uitnodiging worden
verstuurd.
Wellicht overbodig, maar omdat er toch nog regelmatig vragen over worden gesteld, willen wij van
deze gelegenheid toch ook nog gebruik maken, om de ouders er nogmaals met nadruk op te wijzen,
dat op groeps- en Regioniveau alle werkzaamheden uitsluitend door vrijwilligers worden uitgevoerd.
Binnen onze groep hanteren wij de huishoudelijk regelement van Scouting Nederland. Een van deze
regels is de verplichting dat alle vrijwilligers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) dienen te
overleggen aan het bestuur. Meer informatie over het huishoudelijke regelement kunt u terugvinden
op www.scouting.nl
Het is voor ons als groep van groot belang dat we tijdig doorstroming krijgen van nieuwe stafleden.
Het vinden van vrijwilligers is niet altijd even gemakkelijk. Binnen de stafteams worden in de oudere
speltakken dikwijls leden geworven om op een bepaald moment staf te gaan draaien. Als ouders
vragen wij u ook om mee na te denken en positief tegenover het stafdraaien staan en uw kind
hiervoor te stimuleren. In het voorjaar organiseren we meestal een informatieavond over het
stafdraaien. Deze avond is m.n. bedoeld voor toekomstige stafleden en hun ouders.
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4.2

Bevers

Teamleidster:
Opkomst:

Maud Guitjens (06-12189179)
bever@nicasius.nl
zaterdag 10.00u – 12.00u

De kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar spelen in een fantasiewereld rond
themafiguren die in het dorp Hotsjietonia wonen.
Stuiter neemt de bevers mee naar dorp Hotsjietonia waar ze vele leuke en spannende avonturen
beleven. Ze gaan op pad met de avonturiers Sterre en Steven Stroom, worden echte kunstenaars
met Keet en Fleur Kleur en leren alles over de natuur van Bas Bos en zijn vriendin Rebbel. Verder
ontdekken ze het grootste geheim van Stanley Stekker en komen meer te weten over zijn nieuwste
uitvindingen. Ze kunnen ook Professor Plof goed helpen zodat de proefjes van deze verwarde
professor iedere keer weer net goed aflopen. Van al deze avonturen kunnen ze bij Noa weer lekker
uitrusten. Iedere week beleven we weer een nieuw avontuur in dorp Hotsjietonia.
Spelenderwijs krijgen de kinderen een aantal dingen geleerd. De programmavoorbereiding berust
helemaal bij de staf.
Ook hebben zij elk jaar twee weekenden waarbij ze op de blokhut overnachten. Ter afsluiting van het
seizoen gaan de bevers altijd 3 nachten op kamp elders in de regio.
Degenen die op 1 oktober 7 jaar zijn, gaan aan het begin van het seizoen naar de welpen. De volgende stap.
Extra Bever informatie:
-Afmelden:

Indien uw bever een zaterdag niet kan komen, graag afmelden.
- Door de week bij Maud Guitjens(bever@nicasius.nl)
- Zaterdags zijn wij vanaf ca. 9:15 uur bereikbaar op de blokhut: 040 2263824
-Weekenden en het kamp zijn onderdeel van het bevers draaien. Het installatieweekend duurt van
zaterdagochtend tot zondagochtend. Bij het zomerweekend blijven we twee nachtjes slapen.
Vrijdagavond beginnen we en zondag ochtend is het afgelopen. Als afsluiting van het seizoen gaan
we met de bevers op kamp. We beginnen zondag middag, blijven drie nachtjes slapen en sluiten
woensdagavond af. Het is niet mogelijk om gedeeltelijk met weekenden of op kamp mee te gaan.
-Foto’s: Er wordt een digitale link verstuurd naar de foto's van diverse activiteiten.
-Logboek: Wekelijks krijgt een ander bever het logboek mee naar huis, met het verzoek om een leuk
stukje te schrijven. Het logboek moet de week daarna weer worden ingeleverd
-Bijkomende kosten: weekendkosten zijn €12,50. Kampkosten zijn €60
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4.3

Welpen

Akela:
Opkomst:

Timo Bour (0613540075) welp@nicasius.nl
zaterdag 10.00u – 12.00u

De jongens en meisjes hebben een leeftijd van 7 tot 10 jaar. Zij spelen in de
jungle. Het spel is gebaseerd op het Jungleboek van Kipling. Ook hier komen we
bij de staf themanamen tegen zoals: Akela, de oude grijze wolf, Baloe de beer,
Kaa de slang, Jacala de krokodil, Lowie de aap etc.
De welpen zijn verdeeld over een aantal nesten. Ieder nest heeft een eigen kleur. Ook heeft ieder
nest een gids met helper. Hier komt het eerste stukje groei kijken. De gids en helper geven samen
met hun vaste staf al leiding aan een groepje kinderen.
De programma's zijn ook al wat moeilijker. Zij komen in aanraking met de eerste stappen van de
echte tochttechnieken, knopen, moeilijkere handenarbeid en noem maar op. De programmavoorbereiding is helemaal in handen van de staf.
De welpen gaan in de zomervakantie op kamp en maken daarbij gebruik van een blokhut buiten
Heeze. Ook hebben zij elk jaar enkele weekenden (installatieweekend in november,
voorjaarsweekend, oudste welpenweekend aan het einde van het seizoen.)
Wanneer je op 1 oktober 10 jaar bent ga je weer een stap verder. Je gaat naar de scouts.
Extra Welpen informatie:
-Afmelden bij Timo of via welp@nicasius.nl (via de mail uiterlijk donderdag’s). Indien een welp zich
niet heeft afgemeld en toch niet om 10.00u aanwezig is wordt nagebeld ter controle.
-Fietssleutels: Welpen die op de fiets komen kunnen hun sleutels inleveren bij de staf.
-Logboek: Wekelijks krijgt een ander welp het logboek mee naar huis, met het verzoek om een leuk
stukje te schrijven. Het logboek moet de week daarna weer worden ingeleverd.
-Foto’s: Er wordt een digitale link verstuurd naar de foto's van diverse activiteiten.
-Insignes: Welpen kunnen insignes verdienen. Wanneer de opdracht goed wordt uitgewerkt wordt de
insigne (a €2,-) aan de welp uitgereikt. Tijdens een van de eerste keren draaien wordt het werken aan
insignes verder uitgelegd aan de welpen.
-Bijkomende kosten: weekendkosten zijn €12,50. Kampkosten zijn €95,-
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4.4

Scouts

Hopman:
Opkomst:

Arjan Gijsbers, (06-14416415) scout@nicasius.nl
zaterdag 14.00u – 17.00u

Dit zijn jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. De teamleider heet
hopman. De scouts werken in patrouillevorm. Een pl (patrouilleleider) en apl
(assistent patrouilleleider) hebben de leiding over de patrouille.
De scouts werken niet meer met thema-aanbod. Hun spelaanbod bestaat uit een groot aantal
activiteiten. Zij moeten onder andere kennis hebben van koken op diverse soorten vuren, kamperen,
pionieren (bouwen van toestellen en keuken met behulp van palen en touwen), kaart en
kompastechnieken, omgaan met bijlen en het goed kunnen vellen van bomen, moeilijke
tochttechnieken, sport en spel en creatieve onderdelen.
Hoewel de staf nog het overgrote deel van de voorbereiding van de programma's doet, moeten de
patrouilles ook onderdelen zelfstandig voorbereiden en uitvoeren. Bij scoutingwedstrijden is hun
leiding wel in de buurt, maar moeten zij zelfstandig een weekend lang samenwerken en dingen doen.
De scouts hebben meerdere keren per jaar een weekend waarbij ze in tenten slapen. Daarnaast gaan
zij op zomerkamp. De kampen worden meestal binnen een straal van circa 50 km van Heeze
gehouden. Normaal gesproken leggen zij de afstand fietsend af. Met de basiskennis die ze nu hebben,
kunnen ze verder groeien en degene die op 1 oktober 14 jaar zijn gaan naar de rowans.
Extra scouts informatie:
-Openen: Bij de scouts openen we om 14.00 uur, de verkenners moeten rond 13.45 uur in compleet
uniform op de blokhut zijn.
-Sluiten: Om 17.00 uur sluiten we de middag af, daarna gaan de kinderen naar huis. Iedere week
moet één patrouille de blokhut even vegen, zij zijn dus iets later thuis. Na het draaien hebben we
een taptoe en ere raad, hierin vertellen de pl’s hoe het programma is gegaan en of dat er
problemen zijn binnen hun patrouille (b.v. pesterijen ed.)
-Patrouillelintje: Het begin van het jaar (of tijdens de installatie) krijgen jullie allemaal een
patrouillelintje, dit lintje mag niet in de was want dan frommelt het helemaal. Als je het lintje
kwijtraakt of kapot maakt betaal je hier € 2,- voor.
-Kleding: Vanwege het ruige karakter van de activiteiten bij de scouts kunnen de kinderen het
beste wat oudere kleding dragen. Zorg echter wel voor een beetje stevige waterdichte schoenen,
een voettocht van 8 kilometer lopen, met afgetrapte sportschoenen of laarzen levert bijna altijd
blaren op.
Het is ook belangrijk dat de kinderen met weekenden en kampen een regenpak bij zich hebben,
meestal gaat bij ons een voettocht ondanks de regen gewoon door.
Zorg er ook voor dat de kinderen geen dure horloges of andere sierraden dragen, ze kunnen kapot
gaan of kwijt raken.
De kinderen hebben bij de scouting geen mobiele telefoon nodig. Ze zijn niet verboden, maar als de
kinderen er constant mee zitten te spelen, wordt hij in beslag genomen en krijgen ze hem pas na
het draaien weer terug. Radio’s, ipod’s en dergelijke zijn wel verboden.
-Afmelden: Het kan voorkomen dat een scout op zaterdagmiddag niet naar de scouting kan
komen. Het afmelden moet bij de hopman en bij de pl gebeuren (dus allebei). Op zaterdag
mondeling afmelden is niet voldoende omdat de scout dit kan vergeten, dus altijd bellen.
Als een scout om 14.00 uur niet op de blokhut is, wordt er door iemand van de staf naar huis
gebeld om te controleren of dat er onderweg niets gebeurd is.
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-Weekenden: We hebben door het jaar heen behoorlijk wat weekenden en kampen, de data kunt u
terugvinden op de bijgevoegde kalender. Naast de gewone weekenden, ook wel ‘troepweekenden’
genoemd hebben we een aantal speciale weekenden.
In december hebben we het kerstweekend, tijdens dit weekend worden traditioneel de nieuwe scouts
geïnstalleerd.
In april gaan we naar de regionale scouting wedstrijden, tijdens dit weekend wordt gestreden om de
titel ‘beste patrouille’.
In juni hebben we een VaMoZoDo weekend, tijdens dit weekend gaan de ouders mee kamperen om te
ervaren wat scouting is.
De kosten van de weekenden zijn € 12,50,- per persoon, alleen voor het kerstweekend liggen de
kosten hoger in verband met extra materiaal en het kerstdiner. Deze komen dan op € 15,- per
persoon. Voor de weekenden komen er t.z.t. nog brieven zodat jullie precies weten hoe, wat en hoe
laat.
-Zomerkamp: Op het einde van het seizoen gaan we met z’n allen op zomerkamp, dit is altijd de
eerste week van de schoolvakantie. De kampkosten van het zomerkamp zijn € 95,00 per kind. Er volgt
nog een brief met een inschrijfformulier (medio januari).
-Programmakosten: Soms kost een programma geld, bijvoorbeeld primitief koken. Dit is voor eigen
rekening en nooit meer dan € 3,-. Dit moeten de scouts zelf regelen met de PL, en het komt maar 1 of
2 keer per half jaar voor, uiteraard begeleidt de staf dit.
-Foto's: Er wordt een digitale link verstuurd naar de foto's van diverse activiteiten.
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4.5

Rowans

Teamleider:
Opkomst:

Wessel Foederer (06-50473028) rowan@nicasius.nl
vrijdag 19.30u – 22.15 (tot uit. 23.30u) na kletsen.

Dit zijn jongens en meisjes in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. De ingewikkelde
wereld van de puber.
Rowans hebben een eigen bestuur en de staf heet nu begeleiding. Onder het toeziend en sturend oog
van de staf moeten zij hun programma's geheel zelfstandig voorbereiden en uitvoeren. Ook voor
deze speltak is door Scouting Nederland een eigen spelaanbod opgezet, dat uiteraard weer een stap
verder gaat dan dat van de verkenners. De begeleiding zal soms als leiding moeten optreden.
We hebben ook te maken met de jeugd die in aanraking gaat komen met het uitgaansleven, alcohol,
eerste echte liefdes etc.
De rowans hebben enkele keren per jaar een weekend en gaan uiteraard op zomerkamp. Veelal
wordt dit kamp in het buitenland gehouden. In onze groep varieert dat van Luxemburg, Ardennen,
Engeland tot eigen land. Wanneer je voor 1 oktober 17 jaar bent geworden, word je geacht het
zelfstandig te kunnen doen en ga je over naar de pivo's.
Extra Rowan informatie:
-Financiële acties: We organiseren 2 financiële acties, nl: het organiseren van de kienavond en het
controleren van de wandelroutes.
-Afmelden: Te laat of niet afmelden is voor kosten van de betreffende Rowan (€1,- + eventuele
programmakosten). Afmelden voor woensdagavond.
-Bestuur: Ieder jaar wordt een bestuur samengesteld; Voorzitter, penningmeester en secretaris
-Spaarkas: Wekelijks wordt er €0,50/ Rowan in de kas gedoneerd.
-Openen: We openen om 19.30u in compleet uniform. Het dragen van een rowanshirt na openen is
toegestaan (verkrijgbaar bij de staf a €15,-) Indien het uniform niet compleet is mag de betreffende
persoon niet deelnemen aan de avond.
-Programma maken: De organisatie van een programma legt het programma 3 weken vooraf voor
aan de toegewezen staf ter controle.
-Roken de groep hanteert de Nederlandse wetgeving, dit houdt in niet roken <18 jaar.
-Alcohol de groep hanteert de Nederlandse wetgeving, dit houdt in geen alcohol <18 jaar. Als
aanvullende regel hanteren we deze regel ook tijdens activiteiten in het buitenland.
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4.6

Pivo's

Adviseur:
Opkomst:

Niels Janssen (06-43157625) pivo@nicasius.nl
vrijdag 20.00u – 22.15 (programma), na afloop blijven de
pivo’s graag hangen voor een flesje bier of glaasje fris.

De pivo's zijn in de leeftijd van 17 tot 21 jaar. Ondanks het feit, dat men op 18
jaar volwassen wordt, vallen de pivo's in de groep nog onder de jeugdleden.
De pivo's worden geacht hun programma's zelfstandig voor te bereiden en uit te voeren. Zij worden
daarin bijgestaan door een of meerdere adviseurs.
Een pivo moet in staat zijn om hetgeen hij in de afgelopen jaren heeft geleerd, over te dragen aan
jongere leden in de groep. Zij moeten dus in feite alle technieken beheersen en kunnen uitvoeren.
Veelal hebben leden van de pivo's al een gecombineerde functie in de groep. Zij zijn op vrijdagavond
jeugdlid en op zaterdag staflid bij een van de jongere speltakken met uitzondering van de rowans.
Wanneer je bij de pivo's de pensioengerechtigde leeftijd (>21 jaar) hebt bereikt heb je de keuze om
verder te gaan als leider of leidster of om de groep te verlaten en met het geleerde je eigen zelfstandige leven te gaan leiden. Ook bestaat er de mogelijkheid om lid te worden van de Broeder
Tuckstam.
Extra Pivo informatie:
-Financiële acties: Deelname aan de Potgrondactie is verplicht.
-Afmelden: Bij te laat of niet afmelden bij alle adviseurs en organisatie zijn, de eventuele, kosten voor
de betreffende Pivo.
-De organisatie verzorgt een goed programma, in overleg met de penningmeester. Geen of slecht
georganiseerd programma betekent geen Scouting.
-Vieze theedoeken: De organisatie zorgt voor het verschonen van alle gebruikte theedoeken.
-Sluiten: De laatste Pivo sluit de blokhut af en gooit de sleutels bij Niels in de brievenbus.
-Bestuur: Ieder jaar wordt een bestuur samengesteld.
-Openen: Zorg dat je op tijd bent. We openen, in uniform, om 20.00u
-Roken als groep hanteren we de Nederlandse wetgeving, dit houdt in geen alcohol <18 jaar. Roken >
18 jaar mag, maar niet in de gebouwen.
-Alcohol: als groep hanteren we de Nederlandse wetgeving, dit houdt in geen alcohol <18 jaar.
Alcohol is toegestaan maar in beperkte mate.
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4.7

Oudstam

Broeder Tuck stam
Contactpersoon:
Opkomst:

Renno Guitjens (040-2265625)
Zaterdags wanneer het uitkomt (1x maand/ 5 weken)

Deze club van “oud-gedienden” bestaat uit stafleden en liefhebbers van Scouting boven de 21 jaar.
De groep bestaat uit ca. 40 leden.
Eens per maand draait deze club actieve mensen een eigen programma dat gerelateerd is aan
Scouting. Te denken valt aan een avond bierbrouwen, fietstochten, quizavond etc. De avond wordt
afgesloten met een gezellig samenzijn.
De Stam heeft binnen de groep ook een “dienstverlenende/ ondersteunende taak”. Indien nodig
kunnen zij hand- en spandiensten verrichten bij groepsactiviteiten.
Eens per jaar wordt er een weekend georganiseerd in binnen- of buitenland.
Toby Turtle stam
Contactpersoon:
Opkomst:

Thijs Verfuurden (06-21323330)
Zaterdags wanneer het uitkomt (1x maand/ 5 weken)

In 2022 is er een nieuwe Oudstam opgericht met leden, oudleden en vrienden van Scouting boven de
21 jaar. De stam bestaat voornamelijk uit een jongere club leden dan de Broeder Tuckstam. Het
programma wordt aan het begin van het seizoen samengesteld en is gerelateerd aan Scouting. De
avonden worden afgesloten met een gezellig samenzijn.

Oudstam afspraken:
-Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij een van de 2 stammen naar eigen keuze
-Afmelden bij organisatie van de avond
-Zorg dat je op tijd bent in een optioneel uniform. De koffie staat klaar om 20.00u
-Roken mag, maar niet in de gebouwen
-Drank is toegestaan, mits je het netjes houdt
-alle groepsafspraken gelden ook voor de oudstamleden
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5

(Groeps)activiteiten

5.1

De overheveling

Aan het begin van het seizoen, de 1e zaterdag na de Brabantse Dag, is de traditionele overheveling.
Tijdens deze groepsdag, zaterdag van 14.00u – 16.30u worden de oudste leden van een speltak
“overgevlogen’” naar een oudere speltak. Alle leden die hiervoor in aanmerking komen worden ruim
voor de zomerkampen door het stafteam op de hoogte gesteld.
Tijdens deze middag worden alle leden in compleet uniform verwacht op de blokhut. Ouders,
broertjes en zusjes zijn ook welkom op deze feestelijke start van het seizoen om te kijken.
Voor degene die worden overgeheveld is het verstandig om extra schone kleding mee te nemen.
Dikwijls gaat de overheveling gepaard met spelletjes waarbij men nat en/ of vies kan worden.
5.2

Stafweekend

Meestal aan het begin van oktober gaat het gehele stafteam een weekendje op pad zonder
kinderen. Tijdens dit weekend slapen we meestal in een blokhut ergens in binnen- of buitenland en
hebben een verrassingsprogramma dat alleen bij de organisatie bekend is.
Tijdens dit weekend zullen de speltakken niet draaien. Wanneer dit weekend is staat op de
jaarplanner.
5.3

De installatie

Na enkele maanden worden alle nieuwe leden van een speltak geïnstalleerd. Vanaf dat moment mag
men het compleet uniform van die speltak gaan dragen. Elke speltak heeft een andere kleur blouse
en dat betekent ook dat er elke paar jaar dus een nieuw gedeelte van het uniform moet worden
aangeschaft (zie uniformen).
De installatie is normaal gesproken een feestelijke bijeenkomst in de speltak waar ook de ouders,
broers en zusjes of andere familieleden bij aanwezig zijn. Ook de teamleiding van de andere
speltakken en de bestuurders van de groep zijn hierbij aanwezig.
5.4

Winterkamp

Van 27 (10.00u) t/m 30 december (17.00u) gaan de scouts, rowans, pivo’s en staf gezamenlijk op
Winterkamp (WiKa). Tijdens dit kamp dat op en rond de blokhut wordt gehouden zijn er allerlei
activiteiten georganiseerd. Denk aan hakken op de hei voor het aanleggen van een houtvoorraad
voor de rest van het jaar, zwemmen, een excursie etc.
Enkele weken voor het kamp krijgen de leden hierover een aanmeldingsformulier. De kosten voor dit
kamp bedragen €35,00 p.p
Tussen kerst en nieuwjaar wordt er door de bevers en welpen niet gedraaid.
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5.5

Nieuwjaarsreceptie

De 1e vrijdagavond van het nieuwe jaar (behalve als deze op 01 januari valt) kan iedereen elkaar een
hand schudden op de blokhut. Alle leden, ouders en vrienden zijn van harte welkom van 20.00u. tot
01.00u. Deze avond betreft geen avond waarop jeugdleden zullen worden begeleid.
De exacte datum staat vermeld op de jaarplanner.
5.6

St. Joris avond.

Rond 23 april wordt elk jaar St. Joris gevierd. St. Joris is de patroonheilige van Scouting. De hele groep
heeft dan een gezamenlijke activiteit rond de blokhut op vrijdagavond vanaf 19.00u. Iedereen wordt
dan in compleet uniform verwacht. De bevers en welpen draaien tot 20.30u en de verkenners tot
21.30u. De rowans, pivo’s en staf hebben aansluitend nog activiteit en een feestavond. De zaterdag
na de St. Joris avond wordt er niet gedraaid door de bevers, welpen en verkenners.
De exacte datum staat vermeld op de jaarplanner.
5.7

Zomerkampen

Traditioneel wordt het scoutingseizoen door alle speltakken afgesloten met het zomerkamp.
De bevers vertrekken op de 1e zondag van de zomervakantie tot woensdagavond en overnachten in
een blokhut in de regio.
De welpen vertrekken op de 1e zondag van de zomervakantie tot vrijdagavond en overnachten in een
blokhut in de regio.
De scouts vertrekken op de 1e zaterdag van de zomervakantie tot de zaterdag daarop en overnachten
in tenten ergens in de Benelux.
De rowans en pivo’s gaan meestal de 1e week van de bouwvakvakantie en overnachten in tenten
ergens in Europa.
De exacte datum van de zomerkampen staat vermeld op de jaarplanner.
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