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Voorwoord  

 
Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij 
S c o u ti ng  W i l l e m - Al e xa n de r . 
 
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? Welke spullen zijn er allemaal nodig voor een 
kamp? 
 
Dit informatieboekje geeft u al veel antwoorden op mogelijke 
vragen. Zijn er na het lezen van dit informatieboekje nog vragen, 
dan horen we het ook graag! 
 
We wensen uw kind en u alvast veel plezier bij onze groep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o l o f o n  
Auteur: Ronald Sloot 
Versie: 28-08-2020 
 
Bronnen: 
- www.scouting.nl 
- Help! Mijn kind zit op scouting!  

http://www.scouting.nl/
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Scouti ng staat voor uitdagi ng  
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. Om voor een 
afwisselend aanbod van activiteiten te zorgen, wordt er gebruik 
gemaakt van acht activiteitengebieden. Een activiteitengebied is 
een verzameling van activiteiten die qua onderwerk bij elkaar 
horen. Deze activiteitengebieden zijn Buitenleven, Expressie, 
Identiteit, Internationaal, Samenleving, Sport & Spel, Veilig & 
Gezond, Uitdagende Scoutingtechnieken. 
 
 

Scoutingspel en visie  
Scouting  is  veel  meer  dan 
activiteiten in het bos of het  
park. Er zit een visie achter!  
De  spelvisie  SCOUTS geeft 
aan waar Scouting  inhoudelijk  
voor  staat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Land, water, lucht 
De meeste Scoutinggroepen doen hun 
activiteiten op het land, maar er zijn ook 
groepen die op het water of zelfs in de 
lucht actief zijn. Onze groep is een landscouts groep maar dat 
betekent natuurlijk niet dat wij geen wateractiviteiten doen.  
 
Ook zijn er speciale groepen voor scouts met een beperking en 
bestaan er ruiterscouts en scoutingbands.  
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Orga ni s ati e S couti n g Wi l l em- Al exan der  
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 
speltak. De leidinggevende 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 en groepsraad 
Onze Scoutinggroep wordt geleid door een bestuur. Het bestuur 
zorgt voor het reilen en zeilen van de groep en alle grote 
organisatorische zaken, zoals het gebouw en de financiën. De 
voorzitter van het bestuur is <vacature>. Contactgegevens vindt 
u achterin dit informatieboekje. De groepsraad wordt gevormd 
door de leiding van alle speltakken, alle overige vrijwilligers en 
het bestuur. De groepsraad vergadert ongeveer 8 weken. Tijdens 
deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals 
de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de 
groep en de leiding zelf.  
 
Groepsbegeleider en vertrouwenspersoon 
Ronald Sloot is onze groepsbegeleider. De groepsbegeleider is er 
voor vragen van algemene aard, bij problemen, als 
vertrouwenspersoon, en voor suggesties en opmerkingen. Loopt 
u tegen iets aan wat u niet goed met de teamleider van het 
speltak kunt bespreken? Neem dan gerust contact op met de 
groepsbegeleider. De groepsbegeleider is ook lid van het 
bestuur. 
 
Secretaris 
Om te zorgen dat alle belangrijke informatie en afspraken op de 
juiste wijze worden vastgelegd, vergaderingen worden gepland 
en informatie wordt gedeeld is er binnen het bestuur een 
secretaris. Bij onze groep is wordt deze functie ingevuld door 
Annet & Mark Bakker.  
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Materiaalmeester 
De materiaalmeester ondersteunt het de groep en het bestuur 
door actief beleid van het materiaal door te voeren. De 
materiaalmeester beheert en onderhoudt de door de groep 
ingezette materialen en ziet er op toe dat deze op de juiste 
manier door de speltakken worden ingezet. Bij vragen over het 
gebruik van materialen of defecten aan materialen is de 
materiaalmeester het eerste aanspreekpunt. De materiaalmeester 
plant een eventuele gezamenlijke uitvoering van de 
werkzaamheden. Binnen onze groep zijn Ronald Sloot & Niels de 
Kruijff de materiaalmeester. De contactgegevens kunt u achterin 
dit boekje vinden. 
 
Gegevensbeheerder 
De gegevensbeheerder Inge Vianen is verantwoordelijk voor het 
correct registreren van alle leden en vrijwilligers in Scouts 
Online (ook wel SOL genoemd). In dit systeem staan alle leden 
en vrijwilligers van Scouting Nederland geregistreerd. De 
contactgegevens kunt u achterin dit boekje vinden. 
 
Webmaster 
De webmaster van de groep is verantwoordelijk voor onder 
andere onze Scouting App, de groepswebsite, onze facebook 
pagina, ons twitter account, onze pagina in het scouting 
magazine en het beheer van de e-mailadressen van de groep. 
Samen met een afgevaardigde vanuit de verschillende 
speltakken en het bestuur onderhoud de 
webmaster deze verschillende diensten. Dus 
mocht u vragen of opmerkingen hebben 
omtrent een van deze diensten dan kunt u 
terecht bij onze webmaster Ronald Sloot. De 
contactgegevens staan achter in dit boekje. 
 
Deskundigheid 
Naast plezier zijn deskundigheid en veiligheid belangrijke 
elementen. De leidinggevenden en bestuursleden van een 
Scoutinggroep worden daarom ook regelmatig getraind. De 
praktijkbegeleider ondersteunt hen bij het behalen van kennis en 
vaardigheden die benodigd zijn voor hun functie binnen 
scouting. Binnen onze groep is Ronald Sloot de 
praktijkbegeleider. De contactgegevens vindt u achterin. 
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Leeftijdsgroepen en opkomsten 
Een Scoutinggroep is opgebouwd uit 
verschillende leeftijdsgroepen, speltakken 
genoemd. Bij onze Scoutinggroep zijn er 4 van 
deze speltakken: bevers, welpen, scouts en 
Explorers. Om de fantasie van kinderen te 
stimuleren, spelen de jongste speltakken in 
een thema. De speltakken voor jeugdleden 
komen 1 keer per week samen; dit heet een 
opkomst. 
 

Bevers 
‘Bevers’ zijn jongens en meisjes 
van 5 tot 7 jaar. Een groep bevers 
wordt een ‘kolonie’ genoemd. Bij 
de bevers spelen de kinderen met 
elkaar en doen ze leuke 
activiteiten in de natuur. Ze 

gaan samen met Stuiter, de hoofdpersoon 
in dit thema, op bezoek in het fantasiedorp 
Hotsjietonia. Dit is een gezellig dorp met 
veel verschillende bewoners, zoals Keet en 
Fleur Kleur, Professor Plof en Bas Bos. Er gebeurt altijd wel wat 
in Hotsjietonia! Naast activiteiten binnen de groep doen bevers 
ook mee aan bijvoorbeeld de BeverDoeDag. 
 
Momenteel is het speltak Bevers niet actief binnen onze groep. 
In plaats daarvan kunnen kinderen vanaf 6 jaar al mee doen bij 
de welpen. 
 
 
Welpen 
Jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar heten bij 
Scouting ‘welpen’. Ze spelen samen in de jungle, 
waar ze met Mowgli en Shanti op pad gaan en 
allerlei dieren tegenkomen. Samen met deze 
dieren beleven de welpen spannende avonturen! 
 
Een groep welpen wordt een ‘horde’ genoemd. Naast activiteiten 
binnen de groep doen de welpen ook mee aan regionale 
activiteiten zoals bijvoorbeeld de Jungledag.  
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Scouts 
Na vier jaar welpen is het tijd voor een nieuwe 
uitdaging; die krijgt uw kind bij de speltak ‘scouts’! 
De scouts zijn meiden en jongens van 11-15 jaar. 
Een groep scouts heet een ‘ploeg’. Leuke spellen 
doen, je eigen film opnemen, primitief koken of het 

lopen van tochten; bij scouts doe je het allemaal! 
 
Bij de scouts gaat het vooral om het werken in ‘ploegen’; dit zijn 
de groepen waarin de scouts binnen de ploeg zijn opgedeeld. Bij 
de scouts leer je van alles, niet alleen van de leiding, maar ook 
van de oudere kinderen in de groep. Ook is het mogelijk om 
binnen de patrouille PL (patrouilleleider) of APL (assistent 
patrouilleleider) te worden, een kind krijgt dan wat meer 
verantwoordelijkheid. Uitdaging en samenwerking staat centraal 
bij deze speltak. Ook wordt er een start gemaakt met het 
zelfstandig organiseren van opkomsten en het meehelpen bij het 
organiseren van kampen. Naast activiteiten binnen de groep 
doen de scouts ook mee aan regionale activiteiten zoals de 
Regionale Scoutsdag (RSD) en de Regionale Scouting 
Wedstrijden (RSW). 
 
 
 
Explorers 
Explorers zijn jongeren van 15-18 jaar; een 
groep Explorers wordt een ‘afdeling’ genoemd. 
Explorers verzinnen en organiseren hun 
activiteiten zelf en organiseren zelfs hun eigen 
kampen. De mogelijkheden zijn eindeloos; 
Explorers gaan op overlevingskamp, kamperen in het buitenland 
of ze nemen deel aan internationale activiteiten en kampen. De 
begeleiding motiveert, inspireert en ondersteunt de Explorers 
waar nodig, maar het meeste doen ze zelf. 
 
Ook is het mogelijk voor Explorers om een soort van stage te 
lopen bij het organiseren van groepsactiviteiten. Hierdoor 
kunnen ze ervaring opdoen wat er allemaal komt kijken bij de 
organisatie zonder dat ze direct in het diepe gegooid worden. 
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Opkomsten en opkomsttijden 
Zoals u heeft kunnen lezen zijn er bij onze groep 4 verschillende 
speltakken. Iedere speltak heeft zijn eigen opkomsttijden en 
dagen. Hier onder ziet u een overzicht van welke speltak 
wanneer opkomst heeft. Soms is hier een uitzondering op in 
verband met vakanties of speciale activiteiten. 
 

Bevers  
Opkomst:  
 
 
Welpen  
Opkomst: Elke zaterdag van 9:30 tot 11:30 
 
 
Scouts  
Opkomst: Elke vrijdag van 19:00 tot 21:00 
 
 
Explorers  
Opkomst: Elke zaterdag van 19:00 tot ongeveer 21:30 
 

 
 
Hoe gaat dat nou, zo’n opkomst? 
 
Openen en sluiten 
Vanaf de bevers tot en met de Explorers 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. 
 
Aanwezigheid 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, actief en uitdagend programma voor te bereiden. Kan uw 
kind een keer niet komen? Probeer dit dan tijdig door te geven. 
Per e-mail of per telefoon kunt u dit bij de leiding van het speltak 
doorgeven. De contactgegevens vindt u achterin dit 
informatieboekje. 
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Veiligheid voor alles 
Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. 
Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving 
kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel. Ook 
op het vlak van sociale veiligheid zijn er duidelijke afspraken 
gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het huishoudelijk regelement 
van onze groep. Zo vragen wij van al onze vrijwilligers een 
Verklaring Omtrent het Gedrag en streven we ernaar dat er 
binnen ieder leidingteam in ieder geval één iemand met een 
EHBO-diploma is. Daar naast gaat de leiding op training om uw 
kind goed te kunnen helpen in het Scoutingspel. 
 
Binnen onze groep wordt er gebruik gemaakt van een 
gezondheidsformulier zodat mocht er iets gebeuren dat wij dan 
over alle gegevens beschikken. Het is dan ook belangrijk dat u 
eventuele wijzigingen zo snel mogelijk doorgeeft zodat wij bij 
een calamiteit over de juiste gegevens beschikken. 
 
 
Activiteiten en kampen 
Regelmatig organiseren we bijzondere activiteiten voor onze 
leden. Voorbeelden hiervan zijn de iScout (een groot spel met 
scouts en ouder), de JOTA/JOTI (een activiteit in het teken van 
communicatie) en het slotslapen (een overnachting met alle 
speltakken bij het gebouw om het jaar af te sluiten)  
 
Kamp en kamperen zijn elementen die bij Scouting horen en 
bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen en jongeren. De 
bevers beginnen met het overnachten bij een Scoutinggebouw in 
een tent. De welpen gaan verder van huis en slapen meestal in 
tenten. De scouts kamperen altijd in tenten en gaan ook naar 
kampen zoals de RSW (Regionale Scouting Wedstrijden). Vanaf 
de Explorers kan er ook buiten Nederland gekampeerd worden. 
 
U dient zelf te zorgen voor een annuleringsverzekering en een 
(doorlopende)reisverzekering als u deze graag wenst. Scouting 
heeft een collectieve verzekering. Deze kent dekking voor 
particulier veroorzaakte schadegevallen en is aanvullend op de 
eigen aansprakelijkheidsverzekering. Meer informatie hier over 
kunt u vinden op http://www.scouting.nl. 

http://www.scouting.nl/
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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 
een Scoutfitblouse, -trui of –T-shirt dragen. Tijdens de installatie 

krijgt uw kind de groepsdas en tekens voor op de blouse 
opgespeld. Je insignes mogen dus pas na de installatie op de 

Scoutfit vastgezet worden.  
 
De  S co ut f i t  ve r sc hi l t  pe r spe l t a k e n zi e t  e r al s v o l gt  ui t :  

Bevers: rode blouse en een groepsdas  
Welpen: groene blouse en een groepsdas 
Scouts: beige blouse en een groepsdas 
Explorers: brique blouse en een groepsdas 

 
De meeste onderdelen van het Scoutfit kun je bij de ScoutShop 
kopen en de overige onderdelen krijgen tijdens de installatie.  
 
Je kunt alles online bestellen via de website van de ScoutShop 
(https: //www.scoutshop.nl) of je kunt ook naar een fysieke 
winkel. Zo zit er bijvoorbeeld een ScoutShop in Utrecht:
 

Adres Openingstijden 
Verlengde Hoogravenseweg 150 A Woensdag:  14:00-17:00 
3525 BL Utrecht Vrijdag:  19:00-21:00 
030-2890419 Zaterdag:  10:00-12:30 

 

  

https://www.scoutshop.nl/
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Wat heb je allemaal nodig? 
 

 Scoutfitblouse (ScoutShop) 

 
 
 Het speltakteken (wordt uitgereikt tijdens de installatie) 

             
 

 Het installatieteken (wordt uitgereikt tijdens de installatie) 

 
 

 De regio badge Drie Rivieren Utrecht (ScoutShop Utrecht) 

 
 

 Een dasring (wordt uitgereikt tijdens de installatie) 

             
 

 Onze groepsdas (wordt uitgereikt tijdens de installatie) 

 
 Naambandje Scouting Willem-Alexander (wordt uitgereikt tijdens 
de installatie)  

 
  

https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/6/1/61000.jpg
https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/6/1/61100.jpg
https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/6/1/61200.jpg
https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/6/1/61300.jpg
https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/4/54300-1_1.jpg
https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/5/05000-sc-dasring-hr.jpg
https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/c/sc-dasring-3hoek-opdruk-hr.jpg
https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/7/07010-1.jpg
https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/5/05012-3.jpg
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Installeren en overvliegen; hoe gaat dat? 
Nieuwe leden worden officieel geïnstalleerd; ze horen er na deze 
ceremonie echt bij. Ouders, opa’s, oma’s en anderen zijn welkom 
om deze ceremonie mee te vieren.  
 
Meestal worden er meerdere kinderen tegelijk geïnstalleerd. Van 
te voren spreken we de installatie door met uw kind zodat het 
duidelijk is hoe alles in zijn werk zal gaan. 
 
Tijdens het installeren komt elk kind naar voren en mag dan 1 
geïnstalleerd lid kiezen. Daarna wordt de linkerhand aan de 
leidinggevende gegeven. Vervolgens wordt het sein naar de 
groep gegeven om stil te zijn en spreekt uw kind de 
Scoutingbelofte uit. 
Vervolgens krijgt het nieuwe lid de insignes opgespeld. Daarna 
wordt de groepsdas omgedaan en wordt het installatiecertificaat 
uitgereikt. 
 
 
 
 

He t  i s  de  be do e l i n g 
d at  al l e  i nsi gn e s 

ne t j e s o p de  
Sco ut f i t bl o use  

wo rd e n va st  g e ze t  
vo o r a a n va n g va n d e  

vo l ge nde  o pk o m st  
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Overvliegen 
Als uw kind oud genoeg is, gaat het naar de volgende speltak. 
Binnen Scouting wordt dit ‘overvliegen’ genoemd. 
 
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. De kinderen die overvliegen, mogen voordat zij 
gaan overvliegen eerst 3 keer komen kijken bij de volgende 
speltak. Deze kijk opkomsten komt uw kind gewoon in de 
Scoutfit van de vorige speltak. 
 
Na de 3 kijk opkomsten zal de leiding een datum kiezen voor de 
installatie van uw kind bij de nieuwe speltak. U dient dan dus een 
Scoutfit te regelen welke voor dit speltak van toepassing is. Net 
als bij de installatie bij het vorige speltak mogen de insignes pas 
op de nieuwe Scoutfit vastgezet worden nadat uw kind officieel 
geïnstalleerd is. 
 
Badges en insignes 
Badges en insignes laten zien wat de kinderen allemaal al 
hebben gedaan of hebben geleerd. Als een kind een bepaalde 
vaardigheid heeft opgedaan, krijgt het een badge of insigne.  
 
Bij de bevers wordt gewerkt met badges. Dit is een leuke manier 
de bevers te belonen voor hun inzet. Door de beverbadges 
werken de bevers spelenderwijs aan hun ontwikkeling 
 
De welpen werken met insignes. Door het behalen van een 
insigne kan een welp laten zien dat hij nieuwe dingen heeft 
geleerd.  
 
De insignes die scouts behalen zijn verdeeld in de basisfase, 
verdiepingsfase en specialisatiefase. De activiteiten die de 
scouts moeten doen om deze insignes te verdienen worden per 
fase steeds moeilijker. Een echte uitdaging dus! 
 
Ook Explorers kunnen insignes halen; acht in totaal. Zij moeten 
daarvoor een project doen dat kritisch beoordeeld wordt. Ook 
kunnen zij voor ieder jaar een jaarbadge verdienen. 
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Financiën en verzekeringen 
Wat kost het? 
Het contributiebedrag van onze groep bedraagt € 100,00 per jaar. 
Dit bedrag bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft € 60,00 
voor onze groep en het tweede deel betreft € 40,00 voor de 
afdracht naar Scouting Nederland. In het voorjaar wordt de 
afdracht voor Scouting Nederland en de helft van het bedrag 
voor onze groep geïnd, dus € 60,00 in totaal. In het najaar wordt 
de resterende € 40,00 geïnd. Voor kinderen die later in het 
seizoen instromen wordt de contributie verrekend naar rato van 
het aantal maanden dat de periode nog telt. 
Voor een installatie wordt € 15,00 in rekening gebracht. Dit 
bedrag wordt bij de eerste rekening geint. 
 
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 zoals bijvoorbeeld loten 
verkoop, Jantje Beton en activiteiten tijdens Koningsdag. Hulp 
van ouders is daarbij van groot belang! Heeft u interesse om een 
handje mee te helpen? Laat ons dit dan weten! 
 
Voor vragen over de contributie kunt u contact opnemen met 
onze penningmeester Denise Noordover. De contactgegevens 
vindt u achterin. 
 
 
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. Deze kaart 
kunt u, na de officiële inschrijving downloaden via 
http://sol.scouting.nl  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=S-mmHJ2Xx2u2CM&tbnid=z7fgtqGpVMTbbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tvruurlo.nl/?page_id=23&ei=f3mKUcGWGYaS0QWRiIHQAg&bvm=bv.46226182,d.d2k&psig=AFQjCNEZejopDS37x4UDVsvY1W3K-6Eqvw&ust=1368115962949249
http://sol.scouting.nl/
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Kampgeld 
Voor de groepsactiviteiten waar alle speltakken aan meedoen 
wordt het kampgeld betaald vanuit de contributie en de 
inkomsten vanuit activiteiten. Voor de kampen en activiteiten die  
door de speltakken georganiseerd worden wordt vaak een kleine 
bijdrage gevraagd en wordt een deel vanuit de contributie 
betaald. 
 
Aan- en afmelden voor kampen en activiteiten 
Via Scouts Online kunt u uw kind opgeven voor de diverse 
activiteiten en kampen. Dit zijn niet alleen kampen en activiteiten 
van onze groep maar ook van regionale, landelijke en 
internationale organisaties. U ziet alleen de kampen en 
activiteiten die voor uw kind van toepassing zijn. 
 
Door gebruik te maken van Scouts Online is het voor onze 
vrijwilligers makkelijk om over de benodigde gegevens te 
beschikken. Dit is niet alleen belangrijk wanneer u uw kind aan 
wil melden maar ook voor het afmelden. Hierdoor weten wij 
zeker dat u alle informatie ontvangen heeft en er bewust gekozen 
is om niet aan een activiteit of kamp deel te nemen en dat u niet 
de e-mail gemist of niet ontvangen heeft. 
 
Wanneer er een bijdrage gevraagd wordt, dan wordt dit duidelijk 
aangegeven bij de opgave. Voor activiteiten bij de groep volstaat 
meestal een contante betaling. Bij landelijke evenementen dient 
u gebruik te maken van Scouts Online en geeft u in dat geval 
toestemming voor het uitvoeren van een automatische incasso. 
 
Voor het aanmaken van een account heeft u het Scouting 
lidnummer nodig van uw kind. Deze kunt u opvragen bij de 
leiding of bij de gegevensbeheerder nadat uw kind aangemeld is. 
 
Om uw kind aan te melden voor een kamp of activiteit dient u 
eerst in te loggen via http://sol.scouting.nl. Daarna gaat u 
boven aan de pagina naar “Spel” en kiest u in het menu voor 
“Inschrijven evenementen”. Op de nieuwe pagina ziet u het 
overzicht van alle beschikbare kampen en activiteiten. Kies het 
evenement waarvoor u uw kind aan of af wil melden. In het 
scherm wat nu verschijnt kiest u de optie die voor uw kind van 
toepassing is en vult u het formulier in. Na afloop ontvangt u een 
e-mail ter bevestiging. 
  

http://sol.scouting.nl/
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Kampuitrusting en standaard bagagelijst 
Wandelschoenen 
Tijdens kampen maar ook tijdens sommige opkomsten 
zullen er hike’s en bosspelen gehouden worden. Om te 
zorgen dat uw kind tijdens deze activiteiten zonder 
problemen mee kan doen is het aan te raden om goede 
schoenen aan te schaffen. Er zijn veel verschillende 

berg- en wandelschoenen. Op het moment dat u deze uw voor 
uw kind aan gaat schaffen is het aan te bevelen om de verkoper 
om advies te vragen. Deze kan u duidelijk uitleggen waar welk 
type schoen voor geschikt is en welke het beste voor uw kind is. 
 
Slaapmatjes, luchtbedden en veldbedden 
Er zijn meerdere soorten slaapmatjes en luchtbedden te 
verkrijgen met allemaal verschillende eigenschappen. 

• Isolatiematjes en (eier)schuimmatjes: 
Dit zijn simpele matjes welke bestaan uit isolatie- en schuimmateriaal. Deze zijn 
niet aan te bevelen. 
 

Voordelen 
+ Goedkoop in aanschaf 
+ Kan niet lek raken 
+ Gering gewicht 

Nadelen 
- Zeer gering slaapcomfort 
- Omvang in opgerolde staat 
- Lage/gemiddelde isolatiewaarde 

 

• Luchtbedden: 
Er zijn verschillende soorten luchtbedden. De goedkopere luchtbedden zijn vaak 
niet gestabiliseerd en bestaan uit 1 grote luchtkamer. Luchtbedden van betere 
kwaliteit beschikken over meerdere gekoppelde luchtkamers wat zorgt voor 
stabiliteit en meer comfort. Let op!: Wij raden luchtbedden af. Indien je er eentje 
mee neem zijn alleen de eenpersoons luchtbedden toegestaan op kamp. 
 

Voordelen 
+ Diverse prijsklassen 
+ Omvang in opgevouwen staat 
+ Hoog slaapcomfort 

Nadelen 
- Hoger gewicht 
- Omvang in opgeblazen staat 
- Raakt wat makkelijker lek 
- Je hebt een pomp nodig 
- Zeer lage isolatiewaarde 

 

• Outdoor luchtbedden: 
Deze luchtbedden zijn meer geschikt voor tijdens een kamp. Afhankelijk van het 
model zijn deze luchtbedden qua isolatiewaarde bijna gelijk. Het gewicht, de 
afmetingen en de isolatiewaarde zijn van grote invloed op de prijs. 
 

Voordelen 
+ Lager gewicht 
+ Opgerolde omvang varieert 
+ Raakt minder makkelijk lek 
+ Hoog slaapcomfort 
+ Kan ingebouwde pomp bevatten 
+ Gemiddeld-goede isolatiewaarde 

Nadelen 
- Erg prijzig 
- Blaast zichzelf niet op 
- Niet overal te verkrijgen 
- Minder keuze 
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• Zelfopblaasbare matjes: 
Deze matjes blazen zichzelf op wanneer je het ventiel opent. Deze kun je indien 
gewenst zelf nog iets harder opblazen. Juist onderhoud is van invloed op de 
werking. Ze zijn te krijgen in diverse afmetingen en gewichtsklassen te 
verkrijgen. Het slaapcomfort is wel van invloed op de afmetingen in opgerolde 
staat en het gewicht. Er zijn matjes te krijgen met hoog slaapcomfort, geringe 
afmetingen en een laag gewicht maar dat is wel terug te zien in de prijs. 
 

Voordelen 
+ Lager gewicht 
+ Opgerolde omvang varieert 
+ Goed tot hoog slaapcomfort 
+ Je hebt geen pomp nodig 
+ Isolatiewaarde redelijk tot goed 
+ Op veel plekken verkrijgbaar 

Nadelen 
- Gemiddelde tot hoge prijs 
- Opgerolde omvang varieert 
- Erg veel keuze 
- Kan lek raken bij verkeer gebruik 
- Vereist enig onderhoud 

 
• Veldbedden: 

Dit is een soort opvouwbaar bed. Deze bestaat uit een frame waar een soort 
doek tussen gespannen wordt. De outdoor veldbedden zijn klein en licht maar 
erg prijzig. Veldbedden zij bij ons niet toegestaan om beschadiging van de 
tenten te voorkomen. 
 

Voordelen 
+ Kan niet lek raken 
+ Redelijk tot goede slaapcomfort 
+ Je bagage kan onder je bed 
+ Kan klein in omvang zijn 
+ Kan lichtgewicht zijn 

Nadelen 
- Gemiddelde tot zeer hoge prijs 
- Goedkope modellen zijn zwaar 
- Zeer lichte modellen zijn prijzig 
- Weinig isolatie 
- Prijs bepalend voor de omvang 

 
Slaapzak 
Ook voor een slaapzak is de keuze zeer ruim. Als eerste heb je 
de keuze tussen het normale (rechthoekige) model of een 
mummie model slaapzak. Het voordeel van een mummie 
slaapzak is dat deze veel warmer is. Deze is bij de voeten smal 
en wordt naar boven toe steeds breder. Ook heeft een mummie 
een capuchon waardoor je hoofd warm blijft. Het nadeel van een 
mummie is dat je er wel aan moet wennen omdat deze veel 
strakker om je heen zit. Een mummie koop je ook op je lengte. 
 
De vulling van de slaapzak bepaald het volume, voor welke 
omstandigheden deze geschikt is, de isolatiewaarde, het comfort 
en natuurlijk ook de prijs. Een slaapzak welke voor meerdere 
seizoenen geschikt dient te zijn is veel prijziger als bijvoorbeeld 
een slaapzak welke alleen voor de zomer periode gebruikt zal 
worden. Ook kun je er voor kiezen om een binnenslaapzak aan te 
schaffen. Deze is gemaakt van katoen, fleece of linnen en 
gebruik je als extra laag in je normale slaapzak. 
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Op de slaapzak zal altijd een temperatuur indicatie staan. In de 
temperatuur indicatie kun je vaak meerdere waardes 
terugvinden. Deze geven een beeld van het temperatuurbereik 
waar binnen de slaapzak comfortabel is. Wij adviseren een 
slaapzak met een comfort ondergrens van ±0º Celsius 
Op het moment dat u deze uw voor uw kind aan gaat schaffen is 
het aan te bevelen om de verkoper om advies te vragen. Deze 
kan u duidelijk uitleggen waar welk type slaapzak voor geschikt 
is en welke het beste voor uw kind is. 
 
Standaard bagagelijst 
Voor de kampen kunt u de onderstaande bagagelijst als basis 
gebruiken. In de kampbrieven staat deze vaak ook vermeld. Het 
gebruik van een koffer is niet wenselijk. Een hike-rugzak is  
makkelijker mee te nemen en gebruikt minder ruimte in de tent. 
 

 Matje / luchtbed (indien nodig vergeet de pomp niet) 
 Slaapzak / deken (bij kou eventueel extra (fleece)deken) 
 Kussen 
 Pyjama (en eventueel een knuffel) 
 Handdoek en washand 
 Toiletartikelen (tandpasta, tandenborstel, zeep, kam, etc.) 
 Compleet Scoutfit 
 (wandel)schoenen (een extra paar is aan te raden) 
 Warme trui 
 Genoeg kleding voor de duur van het kamp 
 Zwemspullen 
 Tasje voor de vuile was 
 Regenkleding 
 Rugtas 
 Veldfles / bidon 
 Zaklamp (denk aan volle batterijen) 
 Zakmes (alleen indien je al een mes instructie hebt gehad) 
 Zakgeld (zie de kampbrief voor meer informatie) 

 
Het meenemen van elektronische apparatuur zoals tablets, mp3 
spelers, spelcomputer, smartphones, camera, enz. wordt 
afgeraden. Tevens valt dit onder de eigen verantwoording. 
Tijdens de kampen (en ook de opkomsten) is het gebruik van 
energydranken niet toegestaan. Wij verzoeken u om hier op te 
letten.   
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Leiding, vrijwilligers en ouders 
Speltak leiding 
Binnen een speltak zijn er verschillende soorten leiding. De 
soorten leiding die u tegenkomt zijn de teamleider, leiding 
(begeleiding bij de Explorers), aspirant leiding en stagiaires. 
 
De eindverantwoordelijke voor de speltak is de teamleider. Deze 
zorgt samen met de andere speltak leiding voor de dagelijkse 
aansturing van het speltak. 
 
Een aspirant leiding is iemand die mee draait binnen de speltak 
en bezig is om zichzelf te ontwikkelen en zo door zal groeien tot 
de functie van de leiding. 
De aspirant leiding helpt de andere leiding wel mee tijdens de 
opkomsten maar draagt zelf nog geen verantwoordelijkheid. 
 
Naast aspirant leiding hebben wij soms ook stagiaires welke 
komen kijken bij een speltak. Dit kan leiding in opleiding zijn van 
een andere Scoutinggroep maar ook iemand die een 
maatschappelijke stage dient te lopen voor een opleiding. Net 
als een aspirant leiding zal een stagiaire zelf geen 
verantwoordelijkheid dragen. Het verschil tussen een aspirant 
leiding en een stagiaire is dat een stagiaire vaak niet direct het 
doel heeft om binnen dat speltak door te groeien tot leiding. 
Natuurlijk kan de stagiaire wel besluiten om na afloop van de 
stage leiding te worden. 
 
Vrijwilligers 
Onze Scoutinggroep wordt volledig gedraaid door vrijwilligers. 
Anders dan wat ouders soms wel eens denken krijgen zij geen 
vergoeding voor hun inzet. Zij zijn binnen Scouting actief omdat 
ze dat leuk vinden om te doen. 
 
Ouders 
Soms komen onze vrijwilligers handjes te kort voor activiteiten 
en kampen. Wij kunnen uw hulp dan ook hard gebruiken. Dit kan 
zijn van een keertje rijden, helpen opbouwen tijdens een kamp of 
activiteit, helpen tijdens een klus dag tot mee fietsen met 
jeugdleden. 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hN6h0KWYsLIxJM&tbnid=zN9Mi2gwrCRFQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.metal-silhouette-art.co.uk/index.php?main_page=index&cPath=47_49&ei=vdKKUYyrC_Go0wWL3YCICw&psig=AFQjCNFEAqu-t_1hYiUp05822QcBfaiWSA&ust=1368138684355269
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Kwalificaties 
Binnen Scouting staat deskundigheidsbevordering er hoog. Niet 
alleen de speltak leiding maar ook voor een aantal andere 
functies binnen onze Scoutingroep zijn er speciale trainingen 
ontwikkeld. 
 
Deze trainingen zijn er voor de vrijwilligers om zichzelf te 
ontwikkelen maar ook om er voor te zorgen ze hun functie zo 
goed mogelijk kunnen uitvoeren. Deze trainingen dragen ook bij 
aan een veilige en leuke omgeving voor uw kind. 
 
Na het behalen van een training ontvangen ook de vrijwilligers 
een insigne welke zij op het Scoutfit zullen dragen. 
 
Teamleider: Deze training is speciaal voor de teamleider 

  
Teamleider 5-15 jaar Teamleider 15-18 jaar 

 
Leidinggevende: Deze training is voor gewone speltak leiding 

  
Leidinggevende 5-15 jaar Begeleider 15-21 jaar 

  
Kamp/Bivak: Minimaal 1 persoon per speltak heeft deze training 
voltooid. In deze training komt alles omtrent kampen en bivak aan bod. 

  
Leidinggevende 5-15 jaar Begeleider 15-21 jaar 

 
Praktijkbegeleider: Door deze training kan de praktijkbegeleider de 
vrijwilligers de juiste ondersteuning bieden bij hun eigen ontwikkeling. 

 

 

Praktijkbegeleider  
 

https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/e/teamleider_5-15_1.png
https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/e/teamleider_15-18.png
https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/e/leidinggevende_5-15.png
https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/e/begeleider_15-21.png
https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/k/a/kamp_bivak_i_5-15_.png
https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/k/a/kamp_bivak_ii_15-21_.png
https://www.scoutshop.nl/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/a/talentmanagement_i.png
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Communicatie en planning 
Oudercontact 
Goed contact met ouders vinden we belangrijk. We doen dit op 
verschillende manieren. Zo ontvang u regelmatig e-mails, 
versturen wij een e-mailnieuwsbrief, geven wij soms brieven mee 
met uw kind en organiseren we bijeenkomsten voor ouders. 
Natuurlijk bent u ook altijd welkom na een opkomst. 
 
Als groep hebben we ook een website: 

http://www.scoutingharmelen.nl 
 
Wij gaan er vanuit dat u er geen bezwaar tegen heeft dat er 
misschien foto’s van uw kind op onze website of op onze 
Facebook pagina komen te staan. Als dit wel het geval is, horen 
we dat graag!  
 
Zijn er speciale zaken waar we rekening mee moeten houden, 
bijvoorbeeld het dieet van uw kind? Geef het aan ons door! Ook 
als er iets speelt waardoor uw kind even niet lekker in zijn vel zit, 
horen we het graag. We kunnen hier dan op inspelen. 
 
Jaarplanning 
Doorgaans hebben we iedere week opkomst. Normaal gesproken 
is het zo dat de opkomst aan het begin van een schoolvakantie 
door gaat en de opkomst aan het einde van vakantie vervalt.  
 
Iedere speltak heeft een eigen gedeelte op de website. Daar treft 
u ook het opkomstoverzicht voor het betreffende speltak. 
 
Vanuit de groep zijn er een aantal vaste activiteiten: 

 iScout: Bij deze internationale wedstrijd strijden wij met andere scoutinggroepen. 
Vanuit de organisatie krijgen we gekke opdrachten. Door deze zo origineel mogelijk uit 
te voeren kun je punten verdienen en kunnen reisvragen beantwoord worden 
 Koningsdag: Wij bakken pannenkoeken en bieden de mogelijkheid voor het 
versieren van cup cakes voor extra inkomsten voor de groep. Door deze inkomsten 
kunnen we de contributie laag houden 
 Dodenherdenking: Tijdens de dodenherdenking in Harmelen verzorgen wij het 
begeleiden van de stoet van de kerk naar het monument, staan wij als erewacht bij het 
monument, overhandigen wij de kransen aan de aanwezigen van diverse organisaties. 
 Avond4Daagse: Wij lopen vanuit onze groep de 10km 
 Slotslapen: Bij het slotslapen overnachten we met alle speltakken bij ons gebouw. 
Dit is ook het moment waarop leden overvliegen naar een volgend speltak 
 Open dag: Tijdens deze dag presenteren wij onze groep aan leden en niet leden. 
 JOTA/JOTI: Dit is een kamp welke in het teken van communicatie staat. Deze vindt 
altijd in het derde weekend van oktober plaats 

http://www.scoutingharmelen.nl/
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Handige links 
In het onderstaande overzicht zetten we alle handige links nog 
even voor je op een rijtje. 
 

Onze groep: 
 Website: https://www.scoutingharmelen.nl 

 Facebook:  https://www.facebook.com/scoutingwah 
 Twitter: https://twitter.com/scoutingwah 

 ScoutingApp:  http://www.scoutingharmelen.nl/informatie/scouting-app 
 Inschrijven kampen/activiteiten: https://sol.scouting.nl/ 

 

 

ScoutShop: 
 Online ScoutShop: https://www.scoutshop.nl/  

 ScoutShop Utrecht:  http://www.scoutshop-utrecht.nl/ 
 

 

Scouting Nederland: 
 Website: https://www.scouting.nl/ 

 Ledenadministratie: https://sol.scouting.nl/ 
 

 

Regio Drie Rivieren Utrecht: 
 Website: http://scouting-utrecht.nl/ 

  

https://www.scoutingharmelen.nl/
https://www.facebook.com/scoutingwah
https://twitter.com/scoutingwah
http://www.scoutingharmelen.nl/informatie/scouting-app
https://sol.scouting.nl/
https://www.scoutshop.nl/
http://www.scoutshop-utrecht.nl/
https://www.scouting.nl/
https://sol.scouting.nl/
http://scouting-utrecht.nl/
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Contactgegevens 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Postadres 
Naam: Scouting Willem-Alexander 
Straat: Onegameer 11 
Postcode & woonplaats: 3446 JB Woerden 
 
Teamleider Bevers  (niet actief) 
Naam:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres: bevers@scoutingharmelen.nl 
 
Teamleider Welpen 
Naam: Ronald Sloot 
E-mailadres: welpen@scoutingharmelen.nl 
 
Teamleider Scouts 
Naam: Niels de Kruijff 
E-mailadres: scouts@scoutingharmelen.nl 
 
Teamleider Explorers 
Naam: Ronald Sloot 
E-mailadres: explorers@scoutingharmelen.nl 
 
 

Het scoutinggebouw 
Naam gebouw: de Jeugdhof 

Adres: de uithof 3 
Postcode: 3481 WE 

Woonplaats: Harmelen 
Telefoonnummer: 0348442367 

Google Maps locatie 

Voorzitter (vacature) 
Naam:  
E-mailadres: voorzitter@scoutingharmelen.nl 
 
Secretaris 
Naam: Annet & Mark Bakker 
Telefoonnummer: 0348741757 
E-mailadres: secretaris@scoutingharmelen.nl 
 
Penningmeester 
Naam: Denise Noordover 
E-mailadres: penningmeester@scoutingharmelen.nl 
 
Gegevensbeheerder 
Naam: Inge Vianen 
E-mailadres: gegevensbeheerder@scoutingharmelen.nl 
 
Groepsbegeleider 
Naam: Ronald Sloot 
E-mailadres: groepsbegeleider@scoutingharmelen.nl 
 
Praktijkbegeleider 
Naam: Ronald Sloot 
E-mailadres: praktijkbegeleider@scoutingharmelen.nl 
 
Webmaster 
Naam: Ronald Sloot 
E-mailadres: webmaster@scoutingharmelen.nl 
 
Materiaalmeester (vacature) 
Naam: Ronald Sloot & Niels de kruijff 
E-mailadres: materiaalmeester@scoutingharmelen.nl 
 
 

 

 
 https://www.facebook.com/scoutingwah 

http://www.scoutingharmelen.nl 
info@scoutingharmelen.nl 

Google Maps 

mailto:bevers@scoutingharmelen.nl
mailto:welpen@scoutingharmelen.nl
mailto:scouts@scoutingharmelen.nl
mailto:explorers@scoutingharmelen.nl
https://www.google.nl/maps/place/Scouting+Willem-Alexander/@52.0836478,4.9635308,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f41230894cfa66e!8m2!3d52.0829978!4d4.9628851
mailto:voorzitter@scoutingharmelen.nl
mailto:secretaris@scoutingharmelen.nl
mailto:penningmeester@scoutingharmelen.nl
mailto:gegevensbeheerder@scoutingharmelen.nl
mailto:groepsbegeleider@scoutingharmelen.nl
mailto:praktijkbegeleider@scoutingharmelen.nl
mailto:webmaster@scoutingharmelen.nl
mailto:materiaalmeester@scoutingharmelen.nl
https://www.facebook.com/scoutingwah
http://www.scoutingharmelen.nl/
mailto:info@scoutingharmelen.nl
https://www.google.nl/maps/place/Scouting+Willem-Alexander/@52.0836478,4.9635308,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f41230894cfa66e!8m2!3d52.0829978!4d4.9628851
https://www.scoutingharmelen.nl/
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