Mijn kind als lid van Scouting Sweder van Voorst
Wat houdt dit in?

Algemeen

Scouting is een vrijetijdsbesteding, die in principe openstaat voor iedereen. De
nadruk bij de activiteiten ligt op samenwerking en spelend leren. De activiteiten
hebben vaak betrekking op natuur, mens en maatschappij.

Lidmaatschap Een nieuw lid mag maximaal drie keer vrijblijvend en gratis komen kijken. Daarna
wordt een inschrijfformulier en een gezondheidsformulier uitgereikt, wat weer
ingevuld bij de leiding moet worden ingeleverd. Opzegging van het lidmaatschap kan
schriftelijk voor het einde van het kwartaal bij de secretaris.
Contributie

De contributie bedraagt € 144,- per jaar. De contributie kan per maand, kwartaal ,
half jaar of jaar worden betaald. Hierover neemt de penningmeester met u contact
op. De ouder/verzorger dient zelf zorg te dragen voor het overmaken van de
contributie. Daarnaast is € 20,- per kind verschuldigd voor het installeren. Uw kind
krijgt daarvoor een pet, das met dasring en diverse scoutingtekens/badges. Ons
bankrekening nummer is NL36 ABNA 0591 1201 43 t.n.v. scouting Sweder van
Voorst. De kampen en sommige grote activiteiten zijn niet inbegrepen in de
contributie.

Groep

Scoutingverenigingen worden groepen genoemd. Nederland telt ongeveer 1100
groepen met 85000 leden en 25000 vrijwilligers. De naam van onze scoutinggroep is
“Sweder van Voorst”. Sweder van Voorst was degene die kasteel Keppel heeft laten
bouwen en houdt dus verband met de geschiedenis van de voormalige gemeente
Hummelo en Keppel .

Organisatie

Scouting Sweder van Voorst is een vereniging met ca. 50 leden waarvan 15
vrijwilligers. De meeste vrijwilligers zijn leiding. Daarnaast is er een groepsbestuur,
dat de dagelijkse gang van zaken in de gaten houdt. Het groepsbestuur bestaat uit
een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een groepsbegeleider en een
beheerder van het gebouw. Een vergadering heet een groepsraad en hierbij is het
groepsbestuur, alle leiding en een vertegenwoordiging vanuit de ouders aanwezig.
De oudervertegenwoordiging bestaat uit door de leden van elke speltak aangewezen
vertegenwoordigers, die stemrecht hebben in de groepsraad.

Uniform

De leden dragen tijdens de activiteiten een Scoutinguniform (Scoutfit). Dit is een
blouse (verkrijgbaar bij de Scoutshop) waarop insignes kunnen worden genaaid, een
das en een spijkerbroek. Elke speltak is herkenbaar aan hun eigen kleur. De das is een
opgerold driehoekig stuk stof, die op de nek wordt gedragen. De beide uiteinden
worden bij elkaar gehouden door een dasring. Elke groep is herkenbaar aan een
eigen kleur das, die van Sweder van Voorst is donkergroen met een paarse rand. Op
het uniform moeten mimimaal het installatieteken (om te laten zien dat je
geïnstalleerd bent), het speltakteken (bij welke speltak je zit) en het naambandje
(met de naam van de groep daarop) zitten. De eerste twee op het borstzakje en het
naambandje op de mouw.

Opkomsten

Een serie activiteiten op één dag heet bij Scouting een opkomst. De opkomsten zijn
veelal op zaterdag of op vrijdagavond en duren twee tot twee en een half uur. De
tijden zijn:
Welpen (van ca. 5 tot 11 jaar): zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Scouts (van 11 tot 15 jaar): zaterdagochtend van 9:30 tot 12.00 uur
Explorers (van 15 tot 18 jaar): vrijdagavond van 19:30 tot 22:00 uur
Stam (van 18 tot 88 jaar): in overleg
Een enkele keer wijkt de tijd en de locatie waar de opkomst gehouden wordt af, dit
wordt dan via de mail naar ouders gecommuniceerd. Wanneer iemand een keer niet
kan, willen we dat ook graag weten, dan kunnen we daar rekening mee houden.
Als er sprake is van extreme weersomstandigheden, het gaat dan om minimaal code
Oranje, afgegeven door de ANWB, dan gaan de opkomsten niet door.

Clubhuis

Ons clubhuis heet “de Scoutstal”. Het is een voormalige stal waarin jonge kalveren
werden gehuisvest. Het is in 2004 omgebouwd tot clubgebouw en het ligt op het erf
van een voormalig melkveebedrijf. Het gebouw wordt gehuurd.

Speltakken

De leden worden onderverdeeld in speltakken. Deze onderverdeling is op basis van
leeftijd. Voor de onderverdeling zie bij “Opkomsten”.

Overvliegen

In het jaar, waarin de maximale leeftijd van de speltak worden bereikt, gaat het lid
naar de volgende speltak. Dit heet bij Scouting “overvliegen”. Het meetpunt is begin
september. De leden die begin september de leeftijd hebben bereikt vliegen over
naar de volgende speltak. Het overvliegen gebeurt tot nu toe altijd in september. Er
wordt geprobeerd om er een bijzondere activiteit van te maken, waarbij
ouders/familie ook welkom is.

Installatie

Een nieuw lid, maar ook een pas overgevlogen lid, wordt officieel beëdigd in de groep
tijdens de installatie. Hierbij wordt door de leiding de belofte voorgezegd die door
het nieuwe lid moet worden herhaald. Tijdens de installatie worden ook het
speltakteken en het installatieteken opgespeld. Nieuwe leden krijgen dan bovendien
de groepsdas en pet uitgereikt. De installatie is in ieder geval niet lang na het
overvliegen en vaak nog een aantal keren verderop in het jaar, afhankelijk van het
aantal nieuwe leden en de speltak.

Grote activiteiten
Er zijn enkele malen per jaar grote activiteiten. Deze kunnen met meerdere
speltakken van Sweder van Voorst zijn, maar ook met andere Scoutinggroepen uit de
regio.
Gedurende het kalenderjaar komen de volgende activiteiten langs:
- Januari: Gezamenlijke boerenkoolmaaltijd met alle speltakken
- twee weken voor Pasen, paasbrodenactie waarmee we geld verdienen voor onze
vereniging
- Oktober: Jotihunt (vooral voor de oudste speltakken), activiteit waarbij
communicatie met andere groepen centraal staat.
Vervoer

Voor activiteiten die niet op het clubhuis plaatsvinden, wordt gevraagd uw kind
elders naar toe te brengen (bijvoorbeeld naar een bosopkomst, soms is de start bij
het sportcomplex in Hoog-Keppel). Informatie over de locatie van de opkomsten is te
vinden op onze website: www.scoutingsweder.nl onder “agenda”.

Kamp

Op kamp gaan is een belangrijke activiteit van Scouting. Het zomerkamp vindt over
het algemeen plaats aan het begin van de schoolvakantie. De locatie van het
zomerkamp is ieder jaar anders en is afhankelijk van de speltak. Zo blijven de welpen
vaak op het eigen clubgebouw. We streven er naar om zoveel mogelijk kinderen mee
te laten gaan op kamp.

Informatie

Meer informatie over Scouting is te vinden op www.scouting.nl. Informatie over de
groep is te vinden op www.scoutingsweder.nl.

GEDRAGSCODE SCOUTING SWEDER VAN VOORST
Iedereen die Scouting Sweder van Voorst bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het
Huishoudelijk Reglement van de vereniging EN HOUDT ZICH AAN DE GEDRAGSCODE (Scouting-Rules)
die hieronder zijn opgeschreven. WIE DAT DOET IS VAN HARTE WELKOM
We zijn teamspelers
Gedraag je als een teamspeler en toon respect voor de inzet van anderen uit je speltak. Let op je
taalgebruik en scheld nooit iemand uit.
We zijn betrokken lid van Scouting
Scouting kan niet zonder de inzet van leden, ouders en vrijwilligers. Ieder zet zich op zijn eigen
manier in voor onze vereniging. Zo houden we deze met elkaar draaiende.
We zetten ons in tijdens de bijeenkomst.
Zet je tijdens de opkomsten in en doe op een sportieve en positieve manier mee.
We zijn trots op onszelf, op ons team en op Scouting
Ga met respect om met iedereen én met de faciliteiten op en rond het gebouw. Dit geldt voor
iedereen, ook voor bezoekers.
We zijn als leidingteam een voorbeeld voor de rest
Speltakleiding heeft een belangrijke voorbeeldfunctie in het uitdragen van de Scouting Rules naar
onze leden. Stel je bij een bijeenkomst als gastheer/gastvrouw op voor de leden en bezoek.
We doen Scouting op een veilige manier
Houd je aan de afspraken voor ieders veiligheid en vraag waar nodig advies aan de
speltakleiding/bestuur.
We zijn voorbeeldige ouders/verzorgers
Stimuleer je kind(eren) op een positieve manier en bekijk de activiteiten van je kind vanaf een
afstand. Laat het geven van adviezen tijdens speltakopkomsten achterwege en zorg voor open en
positief contact met de speltakleiding.
We hebben respect voor het bestuur en speltakleiding
Laat het/de bestuur/speltakleiding in zijn of haar waarde, ook als je het niet eens bent met de
beslissing. Net als bij Scouting jeugdleden is er bij speltakleiding ook verschil in ervaring en aanleg.
Respecteer dit.
We zijn zuinig op elkaar en op gebouw en terrein
Het complex is de verantwoording van ons allemaal. Ga er zuinig mee om en houd met elkaar het
terrein en het gebouw netjes en schoon. Houd rekening met elkaar, rijd stapvoets en parkeer auto’s
scooters en fietsen alleen op de daarvoor bestemde plaatsen.
We spelen het spel sportief Scouting op een sportieve manier. Dit betekent sportief gedrag
tegenover iedereen met wie je te maken hebt.

