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Welkom bij Scouting Lunteren
Hallo!
Voor je ligt het boekje Praktische informatie voor leden & ouders. In dit boekje vertellen wij alles over
Scouting Lunteren. Wie zijn wij, wat doen wij en welke dingen vinden wij belangrijk. Ook gaat dit boekje in
op de afspraken die we onderling hebben gemaakt.
Dit boekje is beschikbaar voor alle leden en ouders, en wordt verstrekt bij nieuwe inschrijvingen. Bij de
inschrijving heb je ook een inschrijfformulier en een gezondheidsformulier ontvangen, of wellicht heb je dit
al eerder per e-mail ontvangen. Wil je deze zo snel mogelijk ingevuld inleveren bij de leiding?
Na het inleveren van de documenten zal onze ledenadministratie de gegevens van het inschrijfformulier in
onze administratie opnemen, ook schrijven we je in als lid van Scouting Nederland. Het leidingteam van jouw
speltak zal het gezondheidsformulier bewaren. Meer informatie over hoe wij jouw gegevens veilig verwerken
en bewaren vind je verderop in dit boekje.
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Wie wij zijn
Scouting Lunteren is een levendige en actieve
scoutinggroep midden in het Luntersche Buurtbosch. De
groep bestaat uit ongeveer 150 jeugdleden en 50
vrijwilligers. Jeugdleden hebben hun opkomsten op
zaterdagochtend of zaterdagmiddag in hun eigen
leeftijdsgroep. Daarnaast zijn er weekendkampen, een
zomerkamp en activiteiten met de hele groep.
Scouting Lunteren is aangesloten bij Scouting Nederland.
Scouting Lunteren bestaat uit:
• De Bevers (5-7 jaar, jongens en meisjes gemengd)
• De Zandkleppers (meisjeswelpen van 7-11 jaar)
• De Hessenhorde (jongenswelpen van 7-11 jaar)
• De Padvindsters (meisjesscouts van 11-15 jaar)
• De Verkenners (jongensscouts van 11-15 jaar)
• Explorerafdeling 761 (15-17 jaar, gemengd)
• De Koffie Is Klaar Stam (ook wel KIKS, van 18-23 jaar, gemengd)
• Donders Jongens Ik Hier?! (ook wel De Donders, een gemengde Stam vanaf 23 jaar)
Daarnaast is er een verenigingsbestuur dat zich richt op de activiteiten van Scouting Lunteren: voldoende
gekwalificeerde leiding, sociale veiligheid, gezamenlijke spelmaterialen, gezamenlijke activiteiten,
communicatie en de algemene kwaliteit van het scoutingavontuur bij Scouting Lunteren. Ook is er een
stichtingsbestuur dat zich richt op het gebouw (Het Houten Hes) en de fysieke omgeving.
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Hier vind je ons
Scouting Lunteren beschikt over een prachtig troephuis in het Luntersche Buurtbosch (Hessenweg 77) met
de naam: Het Houten Hes. Het troephuis bestaat uit zes lokalen voor de verschillende speltakken. Het is
voorzien van een grote professionele keuken, toilet- en douchegroepen, een invalidentoilet en volop ruimte
voor berging van onze tenten en spelmaterialen. Het Houten Hes is een heel duurzaam gebouw, voorzien
van zonnepanelen en zonnecollectoren. Op het terrein vind je nog een aantal andere objecten: een hok vol
pionierpalen, gasflessen en vuurtonnen en een hok dat we ons oliebollenhok noemen, waarin ijzerwaren,
hout en onze aanhangwagen staan. De groep beschikt op het terrein over een grote kampvuurkuil (met
stookvergunning) en twee vlaggenmasten voor het openen en sluiten van opkomsten. Buiten de activiteiten
van onze eigen groep wordt het gebouw ook zeer regelmatig verhuurd aan scholen en andere
scoutinggroepen voor hun kamp. Meer informatie over verhuurmogelijkheden kun je vinden op onze
website.

Wij verzoeken leden en hun ouders om zo mogelijk met de fiets naar het gebouw te komen. Op de fiets is
het gebouw bereikbaar vanaf twee kanten. Vanuit Lunteren over de Boslaan en dan links het Jeugd
Kampeerterrein oversteken (dwars door het bos, let op: dit kan alleen lopend of fietsend), of nog even
doorrijden, de Hessenweg op gaan en na ruim 400 meter onze oprit aan de linkerkant inslaan. Vanuit
Barneveld over de Hessenweg, voorbij vakantiepark De Goudsberg na ongeveer 500 meter rechtsaf onze
oprit op. Het Houten Hes is niet te zien vanaf de weg. De ingang naar Het Houten Hes grenst aan een
afgesloten deel van de Hessenweg. Het deel van de Hessenweg richting Lunteren is afgesloten voor
autoverkeer middels een verbodsbord (fietsen mag wel). Autoverkeer uit Lunteren dat dit deel van de
Hessenweg gebruikt riskeert een boete. Het is beter om met de auto via Engweg/Beukenlaan of via de
Meulunterseweg over de Hessenweg naar Het Houten Hes te rijden. Scouting Lunteren vindt deze afsluiting
erg onwenselijke en is hierover al langere tijd in gesprek met de gemeente.
Via onze website www.scoutinglunteren.nl of www.hethoutenhes.nl is meer informatie over Het Houten Hes
te vinden, alsook een gedetailleerde routebeschrijving (inclusief OV).
Ons bezoekadres is: Hessenweg 77, 6741 JP in Lunteren.
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Wat wij doen
Alles wat wij doen past bij de doelstelling van Scouting Nederland, die je hieronder vindt.
"De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het Spel van Scouting in Nederland op grondslag van
de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes
en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid."
Bij Scouting Lunteren bieden wij een uitdagend
activiteitenprogramma aan. Van gezamenlijke spelletjes
tot en met internationale kampen, er is van alles mogelijk.
Daarvoor gebruiken we de Spelvisie van Scouting
Nederland. Scouting is namelijk véél meer dan het doen
van activiteiten in het bos. Er zit een visie achter het
Scoutingspel, die wordt samengevat in de spelvisie
SCOUTS. De spelvisie geeft aan waar Scouting inhoudelijk
voor staat. De spelvisie bestaat uit zes elementen die
ieder hun eigen betekenis hebben.
Naast de spelvisie SCOUTS gaan we ook uit van het
principe van “toenemende zelfstandigheid en afnemende
begeleiding”, wat goed zichtbaar is in de verschillende
stijlen van begeleiding bij de verschillende
leeftijdsgroepen.
Dit gevarieerde aanbod van activiteiten wordt mogelijk gemaakt door onze leiding. Elke zaterdag (en vele
andere momenten) besteden zij hun vrije tijd om samen met de jeugdleden een geweldige opkomst of
kamp te beleven. Voor onze leidinggevenden is er een uitgebreid aanbod aan trainingen en workshops in
de zogenaamde Scouting Academy, waardoor ze over veel kennis en achtergrondinformatie beschikken om
de activiteiten te begeleiden. Zij worden hierin begeleid door onze praktijkbegeleiders.
De leidinggevenden worden verder ondersteund door andere vrijwilligers, die zich o.a. bezighouden met
bestuurlijke taken, het beheer en onderhoud van ons prachtige troephuis en het beheer van de
spelmaterialen.
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In veilige handen
Binnen Scouting Lunteren (en ook binnen Scouting Nederland) staat de veiligheid van onze kinderen voorop.
Wij hechten er waarde aan om inzicht te geven in hoe wij als groep de veiligheid van onze kinderen
waarborgen. Dit bestaat uit een groot aantal maatregelen.
Allereerst beschikken alle volwassenen die
actief zijn binnen Scouting Lunteren over een
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Dit geldt niet
alleen voor de leiders, maar bijvoorbeeld ook
voor onze vrijwilligers die het gebouw
onderhouden.
Verder verlangen we van al onze vrijwilligers dat
ze de gedragscode van Scouting Nederland
onderschrijven. Deze is in te zien via de website
van Scouting Nederland.
Daarnaast heeft Scouting Lunteren een aantal vrijwilligers die het hele jaar bezig zijn met het coachen en
begeleiden van onze eigen leiding. Ze lopen regelmatig mee, reflecteren op wat er goed gaat of soms beter
kan en gaan het gesprek aan met leiding als dat nodig is. Ook is er een ruim trainingsaanbod voor onze leiding,
waar volop gebruik van wordt gemaakt. Dit draagt niet alleen bij aan een veilige spelomgeving, maar ook aan
de kwaliteit van het scouting avontuur.
Tijdens opkomsten en kampen worden er door de leiding onderling goede afspraken gemaakt. Zo geldt het
vier-ogen-principe: kinderen zijn nooit alleen met één leider. Binnen teams spreekt men elkaar zo nodig ook
aan op ongewenst gedrag.
We beschikken ook over een vertrouwenspersoon waar een kind of ouder terecht kan. Als er wat gebeurt op
Scouting dat je vervelend vindt, is het belangrijk dat je er over kunt praten. Praat in eerste instantie met je
eigen leiding, zij kunnen helpen om een oplossing te vinden. Durf je dat niet goed? Dan mag je altijd contact
opnemen met iemand van het bestuur of onze vertrouwenspersoon Anne Marie Janssen. Anne Marie is geen
lid van Scouting Lunteren, maar kent de wereld van Scouting heel goed. Ze gaat vertrouwelijk met je vragen
om. Je kunt haar bereiken via: vertrouwenspersoon@scoutinglunteren.nl of bellen: 06-22406251.
Ook als bestuur willen we voor ouders heel laagdrempelig aanspreekbaar zijn. Daarom zijn we vrijwel elke
zaterdag herkenbaar aanwezig, zodat ouders ons gemakkelijk aan kunnen spreken. Bestuursleden zijn
herkenbaar aan de donkergrijze scoutfit. Spreek ons gerust aan op zaterdag of stuur een e-mail naar
bestuur@scoutinglunteren.nl.
En misschien wel het allerbelangrijkste: al onze tientallen vrijwilligers genieten enorm van het scouting
avontuur en van het organiseren van supergave opkomsten. Scouting is juist zo'n fijne plek omdat kinderen
zich er ontwikkelen en vaardigheden opdoen die ze niet gemakkelijk elders leren. Dat lukt alleen in een
omgeving waar kinderen en vrijwilligers veilig zijn en zich veilig voelen.
Wij spannen ons er maximaal voor in dat onze kinderen met plezier naar Scouting komen en zich ontwikkelen.
En dat enthousiaste verhalen, rijke ervaringen en af en toe een schram of buil het enige is waar ze mee thuis
komen.
Lees meer over onze gedragscode, de regels die we onderling hebben afgesproken en het huishoudelijk
reglement van Scouting Nederland (dat ook op Scouting Lunteren van toepassing is) verderop in dit
informatieboekje.
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De scoutfit
De leden van Scouting Lunteren zijn herkenbaar aan hun Scoutfit. De Scoutfit
bestaat uit blouse (elke speltak heeft een eigen kleur) met de bijbehorende
insignes en een groepsdas (een groene das met een bruine rand: de kleuren van
het bos). Daarnaast zijn er shirts en vesten van Scouting Lunteren met het
groepslogo beschikbaar.
De Scoutfit blouse is gemaakt van sneldrogend,
vuilwerend materiaal dat tegen de zon beschermt. De
mouwen kun je makkelijk oprollen en de Scoutfit heeft
ruime borstzakken. Hij is te koop bij de ScoutShop, zowel
via de website www.scoutshop.nl als via de fysieke
winkels. Ook komt jaar een mobiele ScoutShop langs bij
Scouting Lunteren.
De groepsdas en insignes zijn via de leiding te koop, of
via bestuurslid Rico Ligtvoet, die ook vrijwilliger is bij de ScoutShop (vaak kun je
ook zonder bestelkosten ScoutShop-producten via hem bestellen).

Insignes

1.
2.
3.
4.
5.

Speltakteken (bevers, welpen, scouts of explorers)
Installatieteken Scouting Nederland
Scouting Lunteren naambandje
Regio Neder Veluwe badge
Overige insignes (later verdiend, of gekregen op kampen)

Afmelden voor een opkomst
Kun je een keertje niet aanwezig zijn? Geen probleem. Wel vinden we het erg prettig als we dit op tijd weten.
Geef je afwezigheid daarom uiterlijk donderdag voor de opkomst door aan de leiding van je speltak.
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Mailen
Voor de verschillende speltakken kijk je even op hun specifieke pagina verderop in dit boekje. Je kunt ook
gebruik maken van de contactformulieren op onze website of een mail sturen naar info@scoutinglunteren.nl.
Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Groepsbegeleiding
Praktijkbegeleiding
Communicatie
Ledenadministratie
Materiaalbeheer

bestuur@scoutinglunteren.nl
voorzitter@scoutinglunteren.nl
penningmeester@scoutinglunteren.nl
secretaris@scoutinglunteren.nl
groepsbegeleiding@scoutinglunteren.nl
praktijkbegeleiding@scoutinglunteren.nl
nieuwsbrief@scoutinglunteren.nl
ledenadministratie@scoutinglunteren.nl
materiaal@scoutinglunteren.nl

Hoe je de leiding van je speltak kunt bereiken vind je terug in het hoofdstuk over jouw speltak.
Eventuele adres-, telefoonnummer- of emailadres-wijzigingen kun je doorgeven aan onze
ledenadministratie. Vaak kun je deze gegevens ook zelf aanpassen in Scouts Online: http://sol.scouting.nl.
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Oudervertegenwoordigers
Het beleid van Scouting Nederland is dat elke leeftijdsgroep binnen de scoutinggroep een
oudervertegenwoordiger heeft. In geval van Scouting Lunteren zou dat gaan om een vier
oudervertegenwoordigers die de ouders uit de volgende leeftijdsgroepen vertegenwoordigen:
• De Beverleeftijd (5 – 7)
• De welpenleeftijd (7 – 11)
• De scoutsleeftijd (11 – 15)
• De explorerleeftijd (15 – 17)
De oudervertegenwoordigers zijn,
naast de leiding, aanspreekpunt voor
ouders en denken mee bij bijzondere
situaties. Als ouders of kinderen iets
aan willen kaarten, kunnen ze terecht
bij de oudervertegenwoordigers.
Zo kunnen de
oudervertegenwoordigers bij
vergaderingen van de groepsraad de
belangen van de ouders, jeugdleden
en speltak vertegenwoordigen. De
oudervertegenwoordigers houden
actief ogen en oren open en maken
zaken bespreekbaar. De
oudervertegenwoordigers komen 4
tot 6 keer per jaar samen en
vergaderen mee met de groepsraad.
Ze mogen ook meestemmen in de
groepsraad. De
oudervertegenwoordigers worden
gekozen door de ouders van de
jeugdleden van elke leeftijdsgroep.
Op dit moment zijn er geen
oudervertegenwoordigers binnen
Scouting Lunteren. In het verleden
hebben we ze wel gehad, maar bleek
dit niet erg goed te functioneren.
Daarnaast was het lastig om
gemotiveerde ouders te vinden die
enthousiast de rol als
oudervertegenwoordiger wilden
invullen. In plaats daarvan heeft het bestuur er voor gekozen om in het verenigingsbestuur een goede mix
van ouders en leden die uit de groep voortkomen na te streven. Dat neemt niet weg dat indien er ouders
zijn die enthousiast zijn om oudervertegenwoordiger te worden van harte welkom zijn. Meldt u zich in dat
geval via voorzitter@scoutinglunteren.nl.

Meedoen als ouder
Bij Scouting Lunteren werken we met gekwalificeerde vrijwilligers; we doen bewust geen beroep op ouders
om mee te helpen bij opkomsten. Toch vinden we het leuk u regelmatig te ontmoeten: aan de randen van
opkomsten als u uw kinderen brengt en haalt, bij een thuisbezoek of ouderavond. Ook wordt er af en toe
een ouder-kind opkomst (of zelfs kampje!) georganiseerd.
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Daarnaast vinden we het fijn als ouders af en toe meehelpen in en rond ons gebouw. Tijdens NL Doet (half
maart) organiseren we voor ouders een klus- en schoonmaakochtend terwijl de kinderen hun eigen
opkomst hebben. Voor de reguliere schoonmaak zorgen onze eigen vrijwilligers en iemand die we betalen
om wekelijks het gebouw schoon te maken. Daarnaast wil de stichting u heel graag af en toe uitnodigen om
een onderdeel van het gebouw eens grondig schoon te maken. Hiervoor is een intekenlijst.
Af en toe zal de leiding een beroep op u doen om te rijden met een aantal kinderen als we een bijzondere
opkomst hebben op een andere locatie. Maar vrijwel alle opkomsten spelen zich af rond Het Houten Hes.
Zoals we al zeiden: we vallen ouders niet voortdurend lastig om links en rechts bij te springen. Toch horen
we vaak van ouders dat ze scouting vroeger eigenlijk ook wel leuk gevonden zouden hebben. En regelmatig
is er een ouder die ook wel leiding wil worden, of op een andere manier betrokken wordt; bijvoorbeeld in
het bestuur. Schroom niet en laat het ons weten: heel wat ouders genieten nu als leiding terwijl ze niets
van scouting af wisten. Tenslotte zijn ouders ook van harte welkom als lid van de Donders, onze speltak
waar je minimaal 23 voor moet zijn, maar waar ook veel dertigers, veertigers en vijftigers lid van zijn.
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De speltakken en speltakomvang
Scouting Lunteren heeft acht speltakken en biedt scoutingavonturen voor kinderen vanaf vijf jaar tot
volwassenen ver boven de vijftig. In de volgende hoofdstukken lichten we alle speltakken verder toe. We
hebben voor een aantal lange wachtlijsten. Toch willen we de omvang van de speltakken niet te groot
maken. Voor het groepsproces en een prettige verhouding tussen het aantal kinderen en de leiding
hanteren we de uitgangspunten van Scouting Nederland in het teamprofiel. Op dit moment hanteren we de
volgende maximale groepsomvang:
Bevers:
18 – 20
Welpen (meisjes):
24
Welpen (jongens):
32
Padvindsters:
24
Verkenners:
24
Explorers:
20
Het hebben en houden van voldoende gekwalificeerde leiding investeert Scouting Lunteren flink in de
opleiding, coaching en training van nieuwe leiding. Iets meer dan de helft van onze leiding komt uit voort
uit de groep; eigen kweek. De overige leiding komt soms van andere scoutinggroepen, ook zijn er
regelmatig ouders die het leuk vinden om leiding te worden.
De omvang van een speltak kan wel wat fluctueren. Dat gebeurt vooral als we bij een speltak (te) weinig
leiding hebben. Ook in die gevallen willen we een gezonde verhouding tussen het aantal
kinderen/jeugdleden en leiders en neemt de groepsomvang dus wat af.
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Bevers: 5 - 7 jaar
Samen met vriendjes en vriendinnetjes beleven de bevers bij Scouting Lunteren
iedere week de leukste en spannendste avonturen.
De leden van 5 tot 7 jaar worden bevers genoemd. De bevers dragen een rode
blouse. Bevers doen samen leuke spelactiviteiten in het bos. Daarnaast wordt
er spelenderwijs kennis gemaakt met de meer kenmerkende
scoutingactiviteiten als samenwerking, knopen en tochten lopen.
Praktisch
De Bevers komen iedere zaterdag samen in ons troephuis Het Houten Hes in Lunteren. We beginnen om 9:30
en eindigen om 11.30.
De Bevers zijn bereikbaar via bevers@scoutinglunteren.nl.
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Welpen: 7 - 11 jaar
Iedere week iets nieuws, geks, spannends, uitdagends, en avontuurlijks
beleven: dat is Scouting voor de welpen.
Jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar heten welpen en ze dragen een
groene blouse. Zij houden zich bezig met creativiteit en spel, maar zijn ook
op een speelse manier bezig met echte scoutingactiviteiten als knopen,
pionieren en vuur maken. Samenwerking wordt steeds belangrijker, maar
genieten is het allerbelangrijkst.
De welpengroep is ingedeeld in nesten: kleinere groepjes welpen die
regelmatig samenwerken in een spel of activiteit. Elk nest heeft een gids (vaak de oudste welp uit het groepje)
en een helper.
Praktisch
De welpen komen iedere zaterdag samen in ons troephuis Het Houten Hes in Lunteren. Wij hebben twee
welpengroepen: De Zandkleppers (meisjes) en de Hessenhorde (jongens). De opkomst start om 9:30 en duurt
tot 11:30.
Kun je een keertje niet aanwezig zijn, dan meld je je uiterlijk op donderdag voor de opkomst af bij de leiding
van de speltak. Deze zijn bereikbaar via: welpen.zandkleppers@scoutinglunteren.nl (meisjes) of
welpen.hessenhorde@scoutinglunteren.nl (jongens).
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Scouts: 11 - 15 jaar
Voor jongens en meisjes van 11 tot en met 15 jaar , die zin hebben in actie
en uitdagende avonturen. Samen met je vrienden doe je bij de scouts
supergave dingen! Je doet uitdagende spellen in het bos, maakt je eigen
mega-katapult of touwbrug en bakt zelf een pizza op een vuurtje.
Praktisch
De scouts komen iedere zaterdag samen in ons troephuis Het Houten Hes
in het bos in Lunteren. Wij hebben twee scoutsgroepen: Padvindsters
(meisjes) en Verkenners (jongens). De opkomst van de verkenners duurt
van 9:15 tot 12:15 uur en die van de meisjes van 9:25 tot 12:30.
De padvindstergroep is ingedeeld in rondes, elke ronde heeft een rondeleidster (RL) en een assistentrondeleidster (ARL). De verkenners zijn ingedeeld in patrouilles met een patrouilleleider (PL) en een assistentpatrouilleleider (APL).
Kun je niet komen? Meld je dan uiterlijk donderdag voor de opkomst af bij je leiding. Dat kan via
padvindsters@scoutinglunteren.nl of verkenners@scoutinglunteren.nl.
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Explorers: 15 - 18 jaar
Ben jij tussen de 15 en 18 jaar en wil jij je eigen plannen maken? Word dan
explorer! De explorers organiseren hun eigen activiteiten zoals een
expeditie in binnen- of buitenland. Ga met je vrienden zwerven in
Schotland, op kamp in Luxemburg of zeilen in Zeeland.
Explorers organiseren hun eigen activiteiten en maken hun eigen
programma. Je krijgt veel ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Ook buitenlandse reizen en internationale evenementen kunnen deel
uitmaken van het programma.
Praktisch
De explorers komen iedere zaterdag samen in ons troephuis
Het Houten Hes in Lunteren. We beginnen om 13:00 en
eindigen om 16:00. De Explorers dragen een brique Scoutfitblouse.
De begeleiding van de Explorers zijn bereikbaar via
explorers@scoutinglunteren.nl.
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KIKS: 18 - 23 jaar
Ben jij tussen de 18 en 23 jaar, houd je van de combinatie van gezelligheid
met leeftijdsgenoten, leuke activiteiten en af en toe stoere buitenlandse
uitstapjes? Wordt dan lid van de KIKS (Koffie Is Klaar Stam) van Scouting
Lunteren en organiseer samen met andere jongeren je eigen kampen en
activiteiten. Ga met je vrienden outdooractiviteiten doen, op avontuur in
Noorwegen of hiken in de Zwitserse bergen. Als je wilt, kun je ook leiding
worden waarbij je leuke activiteiten voor jeugdleden organiseert en
begeleidt.
Praktisch
De KIKS komen om de week op vrijdagavond samen in Het Houten Hes. Wij beginnen om 20:30 en af toe
wordt het nog wel eens laat.
De KIKS zijn bereikbaar via secretaris@scoutinglunteren.nl.
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De Donders: 23+
Ben jij ouder dan 23? Ook dan is er plek
voor jou bij Scouting Lunteren! De
Donders Jongens Ik Hier Stam bestaat
uit een groep enthousiaste scouts van
23 tot een leeftijd waarbij het niet
meer beleefd is er naar te vragen. Je
kunt dus niet te oud zijn voor Scouting
Lunteren.
Scouting Nederland noemt deze
leeftijdsgroep Plusscouts. Of je nou 23
bent of 81, je bent van harte welkom!
Praktisch
De opkomsten van de Donders
variëren van tijdstip en dag. Er worden
ongeveer eens per maand leuke
activiteiten georganiseerd zoals een
autorally, gezamenlijk koken en eten,
wildkamperen of kennis maken met
bijzondere
sporten
(waterskiën,
schieten, et cetera). Ook het kampvuur
is populair, dus kan het soms wel even
duren voordat iedereen naar huis gaat!
Je kunt de Donders mailen via
secretaris@scoutinglunteren.nl.
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Communicatie
Via mail, onze website (www.scoutinglunteren.nl) en social media houden we iedereen graag op de hoogte
van de activiteiten van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. In het inschrijfformulier
vragen we om toestemming om het beeldmateriaal te mogen gebruiken.
Op onze website vindt je verder achtergrondinformatie over onder andere Scouting Lunteren, onze
speltakken en de inschrijf- en uitschrijfprocedures.
Een aantal keer per jaar maken we een nieuwsbrief met alle laatste informatie en terugblikken op bijzondere
activiteiten. Deze nieuwbrief wordt digitaal verstuurd naar onze leden en hun ouders, en verschijnt ook als
middenkatern in het Scouting Magazine dat ieder lid van Scouting Nederland ontvangt.
Heb je een nieuwtje of een leuke foto voor in de nieuwsbrief? Stuur dit dan op naar
nieuwsbrief@scoutinglunteren.nl, dat vinden we erg leuk.
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Jouw gegevens
Het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland (ScoutsOnline) wordt ook door Scouting Lunteren
gebruikt om de informatie van leden op te slaan en inzichtelijk te maken. Afhankelijk van welke rol iemand
heeft binnen onze vereniging kunnen zij geen, een klein deel, een groter deel of alle gegevens inzien van de
leden.
Als (ouder van een) lid is het altijd mogelijk om de eigen gegevens in te zien en indien gewenst deze te
anonimiseren voor iedereen behalve voor de ledenadministratie. We wijzen er graag op dat een verandering
van deze gegevens niet automatisch vanuit ScoutsOnline aan de leiding bekend gemaakt wordt. Het is
daarom verstandig de wijziging ook aan de leiding van de betreffende speltak kenbaar te maken, liefst per
mail. De gezondheidsformulieren worden bewaard door de leiding van de speltak en elk jaar vragen we om
een nieuw ingevuld formulier. Uiteraard worden de oude formulieren na ontvangst van de nieuwe vernietigd.
Mocht je vragen hebben omtrent ScoutsOnline of de administratie van gegevens neem dan contact op met
de ledenadministratie. Op onze website staat ook het privacy statement, waarin je kunt lezen hoe wij met
jouw gegevens omgaan.
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Kosten
Een lidmaatschap bij Scouting Lunteren is heel betaalbaar. Voor jeugdleden geldt dat alle activiteiten van de
speltak door de contributie wordt gedekt; er zijn dus geen extra kosten of bijdragen voor een activiteit of een
opkomst. Hierop is één uitzondering: het zomerkamp, daarvoor wordt kampgeld gevraagd.
Meer informatie en actuele contributiebedragen zijn te vinden op onze website.
Financiële regelingen
Voor wie de contributie en het kampgeld moeilijk of niet op te brengen is, biedt zowel de gemeente Ede als
de gemeente Barneveld de mogelijkheid om deze kosten voor hun rekening te nemen. Kijk voor meer
informatie op de website van de gemeente waar u woont.
Ondanks dat Scouting tot de goedkoopste club- of verenigingsactiviteiten voor kinderen behoort, is het
betalen van de contributie, de Scoutfit, het kampgeld of de kampuitrusting voor sommige ouders een
knelpunt. Er zijn verschillende mogelijkheden om Scouting ook voor deze kinderen mogelijk te maken, zoals
Stichting Leergeld of het fonds van Scouting Nederland. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
de penningmeester van de groep. Hij kan je verder informeren over de diverse mogelijkheden. Uiteraard
zullen wij dit vertrouwelijk behandelen.
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Onze spelregels
Zoals al beschreven stond in het hoofdstuk ‘In veilige handen’, is een veilige en uitdagende spelomgeving erg
belangrijk voor Scouting Lunteren. Jeugdleden moeten zich veilig kunnen ontwikkelen binnen scouting en
mogen zijn zoals ze zijn. Af en toe gaat het er ruig aan toe binnen het scoutingavontuur en dat kan alléén als
jeugdleden (en dat geldt overigens ook voor stafleden) zich in een sociaal veilige omgeving weten. Scouting
Lunteren besteedt hier veel aandacht aan; een groot aantal maatregelen zijn beschreven in ‘In veilige
handen’. Maar om het scoutingavontuur voor iedereen veilig en verantwoord te laten plaatsvinden hanteren
we een aantal regels, die in dit hoofdstuk verder worden uitgelegd.
De regels die van toepassing zijn op Scouting Lunteren komen grotendeels uit het Huishoudelijk Reglement
en de Gedragscode van Scouting Nederland. Deze documenten worden door Scouting Nederland
onderhouden en gelden voor alle aan Scouting Nederland verbonden scoutinggroepen. De laatste versie van
deze documenten zijn terug te vinden op de website van Scouting Nederland (www.scouting.nl).

De gedragscode
Scouting Nederland heeft de gedragscode opgesteld als aanvulling op het Wetboek van Strafrecht. Het bevat
tien regels waaraan iedereen die actief is binnen scouting zich aan moet houden. Deze regels zijn gericht op
het waarborgen van een veilige spelomgeving voor jeugdleden en vrijwilligers. De tien regels uit de
gedragscode (versie juni 2012) zijn:
1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en
gerespecteerd voelt.
2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.
3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk
is.
4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van
het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18
jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke
verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes
waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige
behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij
het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij
vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door
het bestuur aangewezen personen.
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9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van
bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in
contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
De bij punt 8 en 10 genoemde aangewezen personen binnen
het bestuur betreffen de groepsbegeleiders, met een
mogelijkheid om te escaleren naar de voorzitter. Deze
bestuursleden zullen een melding altijd actief oppakken en
indien nodig daarbij de hulp van Scouting Nederland inroepen.
In het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland staat
beschreven hoe een scoutinggroep dient te functioneren.
Binnen Scouting Lunteren proberen we het huishoudelijk
reglement zo goed mogelijk na te streven.

Roken, alcohol en drugs
Scouting Nederland heeft het volgende standpunt omtrent het gebruik van alcohol en drugs en roken bij
Scoutingactiviteiten:
• Leden van Scouting houden zich aan de wet. Ook nu de leeftijdsgrens naar 18 jaar gaat. Leden onder
de 18 drinken dus geen alcohol.
• Scouting Nederland is van mening dat er tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden en jongeren
activiteiten met elkaar doen geen alcohol wordt gebruikt en geen tabak wordt gerookt.
• Een sober gebruik van alcohol of roken is mogelijk tijdens bijeenkomsten met (alle) kaderleden of bij
bijzondere activiteiten van roverscouts (18-21 jaar) en plusscouts, door leden van 18 jaar en ouder,
bijvoorbeeld tijdens een weekendkamp, een feestavond o.i.d.;
o Wordt bij bijeenkomsten gedronken, dan drinken minimaal twee kaderleden niet als men in
functie is.
o Welke bijeenkomsten hiervoor in aanmerking komen en hoe dit verder wordt uitgevoerd, is
aan ieder niveau om hier intern zelf afspraken over te maken.
Scouting is een organisatie waar kinderen en jongeren zich ontwikkelen. Het is bewezen dat het drinken van
alcohol schadelijke effecten heeft. Zowel directe effecten als effecten in de toekomst. Als Scouting willen we
onze leden hiervan bewust maken. Een gematigd alcoholbeleid en geen alcohol onder de 18 jaar past hierbij.
Dit standpunt van Scouting Nederland is ook van toepassing op Scouting Lunteren. In aanvulling hierop
hanteert Scouting Lunteren de volgende afspraken over alcohol, roken en drugs:
•
•
•
•
•

Het Houten Hes en het terrein van Scouting Lunteren zijn tijdens opkomsten met één of meer
jeugdleden 100% rook-, drugs en drankvrij.
Vrijwilligers en (bege)leiding zijn tijdens opkomsten en kampen niet onder invloed van alcohol of
drugs.
Voor en na opkomsten is roken door stafleden alleen toegestaan buiten, achter de keuken, mits er
geen jeugdleden bij zijn.
Roken tijdens kampen (al dan niet op eigen terrein): Mits overlegd met de rest van het stafteam, het
programma het toelaat en er voldoende toezicht op de jeugdleden overblijft, kan er buiten het zicht
van de jeugdleden en buiten het kampterrein (met mate) worden gerookt.
Alcoholgebruik is tijdens kampactiviteiten niet toegestaan. Als tijdens een avondmoment, terwijl
jeugdleden slapen, een enkele alcoholische consumptie wordt genuttigd, drinken meerdere
stafleden niet, waarvan minimaal één beschikt over rijbewijs en auto. Dit gebruik vindt uitsluitend
plaats met instemming van alle (bege)leiding.
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•

•

•

Bij activiteiten voor (staf)leden van 18 jaar en ouder waar geen minderjarige leden bij aanwezig zijn
kunnen, voorafgaand aan een opkomst, overnachting of kamp, ten aanzien van roken en alcohol
afwijkende afspraken worden gemaakt. Hierbij blijft matig gebruik het uitgangspunt. Gebruik van
alcohol rond een activiteit heeft het karakter van een uitzondering.
Roken, alcohol en/of drugs buiten opkomsten en buiten het scoutingterrein (privésituatie):
o Vrijwilligerswerk is verbonden met verantwoordelijkheden. De groep kan niet ingrijpen in
iemands privéleven. Het protocol regelt de zaken tijdens de opkomsten, verblijf op het
terrein en tijdens kampen.
Roken, alcohol- en/of drugsgebruik door leden buiten de opkomsten en buiten het terrein
(privésituatie), maar in aanwezigheid van jeugdleden:
o Leiding heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de voorbeeldfunctie naar de
jeugdleden. Deze voorbeeldfunctie houdt niet op na afloop van de opkomst. Roken, alcoholen/of drugsgebruik in aanwezigheid van jeugdleden is zeer ongewenst en kan leiden tot het
ter verantwoording roepen door bestuur (groepsbegeleiding) of bij herhaling door de
groepsraad.
o Rookwaren, alcohol en/of drugs mogen nooit door (bege)leiding aan jeugdleden worden
aangeboden.

Tot slot: Stafleden van Scouting Lunteren worden geacht (bege)leiders te zijn die hun verantwoordelijkheden
kennen ten aanzien van vrijwilligerswerk en er ook naar weten te handelen, zowel vóór, tijdens als ná de
opkomsten. In geval van (vermeende) misstanden zal het bestuur, met de groepsbegeleiders als eerste
aanspreekpunten, gepast optreden.

Organisatiestructuur
Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en onze eigen statuten gaan in op hoe een
scoutinggroep organisatorisch in elkaar zit en welke rollen en verantwoordelijkheden daarbij zijn belegd. In
onderstaande overzicht proberen we dat overzichtelijk samen te vatten.

De stichting gaat over het gebouw, de opstallen en de fysieke omgeving van Scouting Lunteren. De groep
(ook wel de vereniging) gaat over de activiteiten, de speltakken en spelmaterialen.
Binnen de groep is de groepsraad het belangrijkste besluitvormende orgaan. De groepsraad is het beste te
vergelijken met de ALV (Algemene Leden Vergadering) uit het verenigingsrecht. Je bent pas lid van de
groepsraad als de groepsraad je in je rol heeft benoemd. Alle leden van het groepsbestuur zijn ook lid van de
groepsraad en groepsraadvergaderingen worden door het bestuur voorbereid.
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Elke speltakleider moet door de groepsraad worden benoemd. De speltakleiders kiezen uit hun midden, in
samenspraak met de groepsbegeleiding een teamleider. Deze teamleider dient gekwalificeerd teamleider te
zijn, of zo snel mogelijk te worden. Speltakleiding dient ook gekwalificeerd te zijn, of zo snel mogelijk te
worden. Dit doen ze onder begeleiding van de praktijkbegeleider.
In het hoofdstuk over ouderbegeleiding gaven we al aan dat dit bij Scouting Lunteren niet goed heeft
gefunctioneerd en momenteel niet is ingericht. Jeugdleden zijn op dit moment dus niet via hun ouders
vertegenwoordigd in de groepsraad. Als alternatief heeft het bestuur er voor gekozen om het bestuur uit een
mix van ouders en leden uit de groep samen te stellen. Op die manier zijn ouders toch betrokken bij het reilen
en zeilen van de groep. Dit laat onverlet dat er ruimte is voor ouderbegeleiders die gemotiveerd zijn om deze
rol goed in te vullen.
Beide Stammen (KIKS en Donders) kiezen uit hun midden een voorzitter, die ook afgevaardigde is namens
hun Stam in de groepsraad. Deze voorzitter wordt dus niet door de groepsraad benoemd. Een Stam kan ook
een stambegeleider aanstellen, die de Stam ondersteunt bij de organisatie van opkomsten en het goed
functioneren van de stam. In de praktijk blijkt dat dit vooral bij de jongste stam (KIKS) wordt toegepast. De
stambegeleider wordt net als alle andere speltakleiding en -begeleiding benoemd door de groepsraad.
Tenslotte heeft de groepsraad van Scouting Lunteren besloten een aantal mensen in overige rollen te
benoemen. Dit is niet voorgeschreven in het Huishoudelijk Reglement, maar deze biedt wel de mogelijkheid
om dit te doen. In ons geval hebben we de materiaalmeesters, de praktijkbegeleiding en de
gegevensbeheerders (ook wel: ledenadministratie) benoemd en zijn deze vrijwilligers dus ook lid van de
groepsraad. De reden hiervoor is dat deze mensen een taak vervullen die van belang is voor het succesvol
kunnen organiseren van goede opkomsten en kampen, en daarmee van grote waarde zijn voor de rest van
de staf. Het is fijn deze mensen te betrekken bij de onderwerpen die in de groepsraad worden besproken.
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Het bestuur
De voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen deze rollen voor zowel het groepsbestuur als de
groepsraad. Dus de voorzitter zit bestuursvergaderingen en bijeenkomsten van de groepsraad voor. En zo
vervullende de secretaris en de penningmeester hun rol ook voor beide entiteiten.
Naast deze traditionele bestuursrollen zitten in het groepsbestuur ook groepsbegeleiders. De
groepsbegeleiding is samen met de teamleiders verantwoordelijk voor het goed functioneren van de
leidingteams en begeleidt de leidinggevenden in hun functioneren in de ruimste zin van het woord. De
groepsbegeleider draagt in het bijzonder zorg voor:
• een juiste aansluiting met betrekking tot de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers in de groep;
• een juiste opvang en begeleiding van nieuwe leidinggevenden;
• het begeleiden van de teamleiders en hun teams van leidinggevenden van de speleenheden in de
groep.
Tenslotte kent het bestuur algemene leden. Deze leden van het bestuur zijn ook lid van de groepsraad en
hebben geen vooraf afgebakende rol. In totaal kent het groepsbestuur maximaal zeven leden. Bij Scouting
Lunteren heeft het bestuur deze maximale omvang vanwege de keuze ouders van jeugdleden via het bestuur
invloed te geven op het reilen en zeilen van de groep. Leden van het bestuur worden benoemd voor een
termijn van drie jaar en kunnen daarna maximaal twee keer worden herkozen. Een bestuurslid heeft dus een
maximale zittingstermijn van negen jaar, ook als ze ondertussen binnen het bestuur van rol verwisselen.
Het bestuur van Scouting Lunteren kiest er voor zo veel mogelijk zichtbaar te zijn voor leden en ouders.
Daarom wordt er door bestuursleden geregeld meegedraaid met speltakken en zijn bestuursleden
herkenbaar (aan de donkergrijze bestuursblouse) aanwezig bij het begin en einde van opkomsten.

Wie is wie?
Wil je weten wie nou waar leiding is? In de hal van Het Houten Hes hangt een overzicht met foto’s en namen
van alle speltakleiding. Daar wordt het overzicht actueel gehouden.
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Gebruiken en gewoontes
Wie de wereld van scouting niet kent moet soms een beetje wennen aan alle gebruiken en gewoontes. Een
aantal van de gebruiken en gewoonten die voor buitenstaanders nieuw kunnen zijn hebben we hier kort
beschreven:
Openen en sluiten
Opkomsten hebben een heel duidelijke structuur: we openen en sluiten altijd bij de vlaggenmast in volledige
Scoutfit. Hierbij wordt de vlag gehesen, en bij de sluiting wordt deze weer gestreken. Per speltak verschilt
het ritueel een klein beetje. De bevers staan in een willekeurige kring en zingen een lied bij het openen en
sluiten. De oudere speltakken herhalen bij elke opkomst ook de wet die bij de speltak hoort. Oudere
speltakken staan per nest (welpen), ronde (padvindsters), patrouille (verkenners) bij de opening. Dit zijn de
groepsindelingen binnen elke speltak. Dat betekent dus dat je altijd bij het zelfde groepje staat bij de opening
en sluiting.
De welpenwet die door een van de welpen wordt opgedragen bij de opening luidt: Een welp speelt samen
met anderen in de jungle. Een welp is eerlijk, vriendelijk en zet door. Een welp zorgt goed voor de natuur. En
de wet voor de scouts luidt: Een scout trekt er samen met
anderen op uit om de wereld te ontdekken en deze meer
leefbaar te maken. Een scout is eerlijk, vriendelijk en zet
door. Een scout is trouw, waardebewust en zorgt goed
voor de natuur. Een scout is behulpzaam en respecteert
zichzelf en anderen.
Bij de opening wordt de vlag gegroet met een saluut. Dit
doe je door twee vingers van de linkerhand op te steken
(bij de welpen; die wordt ook ‘het wolvenkopje’
genoemd), de oudere speltakken steken drie vingers op.
De betekenis van dit saluut staat mooi beschreven op
ScoutWiki.
Je zorgt er voor dat je vóór de opening aanwezig bent,
en gaat pas na de sluiting weer naar huis.
Yells
Op een aantal momenten worden yells gebruikt bij
scoutingactiviteiten. Als we samen gaan eten of drinken
starten we altijd met:
A ram sam sam, a ram sam sam
Guli guli guli guli guli ram sam sam
A ram sam sam, a ram sam sam
Guli guli guli guli guli ram sam sam
A ra-vi, a ra-vi
Guli guli guli guli guli ram sam sam
A ra-vi, a ra-vi
Guli guli guli guli guli ram sam sam
Maar yells worden ook regelmatig gebruikt als alternatief voor een applaus. Als iemand iets moois, leuks,
bijzonders heeft gedaan wordt een yell ingezet om daarmee als groep de waardering uit te drukken. Er zijn
een heleboel verschillende yells, waarvan er maar een paar heel regelmatig gebruikt worden. Nieuwsgierig
naar de yells? Op ScoutWiki staan er een boel. Een bijzondere yell uit onze geschiedenis klonk in 2009 vanaf
de publieke tribune van de raadszaal van de Gemeente Ede. Daar zaten we samen met leden van twee andere
Edese scoutinggroepen die net als ons hun troephuis waren kwijtgeraakt door brandstichting, en de

pagina 27

gemeente had hier besloten om de groepen subsidie te geven als bijdragen voor een nieuw gebouw. Deze
yell staat hier op YouTube.
Scoutfit en insignes
Bij scouting dragen we een uniform, dat we
Scoutfit noemen. Elke leeftijdsgroep heeft een
blouse in een eigen kleur en alle insignes
(badges) die er op zitten hebben een betekenis.
Op de rechtermouw zit ons naambandje
(Scouting Lunteren) en de badge met het haasje
van de scoutingregio waar wij toe behoren
(Regio Nederveluwe). Op het rechterborstzakje
zit het speltakteken en op het linkerborstzakje
de badge van Scouting Nederland. Op de
linkermouw zitten de insignes die behaald zijn
met een bepaalde prestatie, of insignes van
kampen of bijzondere activiteiten waar je aan
hebt deelgenomen. Vaak zijn die insignes het
meest kostbaar voor scouts, omdat het een
mooie herinnering is aan een leuke activiteit of
belevenis.
Om je nek heb je een das. De das van Scouting
Lunteren is groen met een bruin randje: de
kleuren van het bos waar we graag onze
activiteiten houden en waar ons troephuis
staat. Dat troephuis heet overigens niet zo
omdat het er een rommeltje is, de term
troephuis komt van de vroegere aanduiding
van een groep padvinders: een troep (vergelijk
het met het Engelse troop).
Installeren
Na een paar keer meedraaien worden nieuwe
leden geïnstalleerd. Dit is een bijzonder
moment waar ouders en familie ook van harte
welkom zijn. Bij het installeren krijg je je das en insignes. Bij het installeren doe je je belofte. Bij elke speltak
is de belofte verschillend, deze krijg je van te voren mee zodat je hem kunt bestuderen. De belofte spreek je
uit terwijl je je vingers op de vlag legt. De leiding legt precies uit waar alle onderdelen van de installatie voor
staan. Ook nieuwe leiding wordt geïnstalleerd, daar is (vrijwel) altijd ook iemand van het bestuur bij
aanwezig.
Je wordt ook bij een nieuwe speltak geïnstalleerd als je te oud bent geworden voor je oude speltak. Het over
gaan van de ene speltak naar de andere noemen we overvliegen.
Overvliegen
Overvliegen is een heel bijzonder moment bij Scouting Lunteren. Dit doen we met de hele groep samen. De
kinderen en jongeren die overvliegen nemen dan afscheid van hun oude speltak en worden welkom geheten
bij hun nieuwe speltak. Dit doen we vaak met een hindernisbaan of op een andere ludieke manier, waarbij
de oudste overvliegers (bijvoorbeeld de verkenners en padvindsters die naar de explorers overvliegen) soms
een heel klein beetje vies worden. Maar belangrijk is: overvliegen is voor iedereen een feest.
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Voor het overvliegen mag je je ouders, familie en vrienden uitnodigen. Voor hun staat een kop koffie klaar
en het is leuk om deze feestelijk dag mee te maken. Ook staat er meestal een mobiele ScoutShop (de winkel
waar je niet alleen je Scoutfit, maar ook allerlei leuke en handige scoutingartikelen kunt kopen).
Het overvliegen vindt altijd plaats in september. Meestal is het de tweede of derde opkomst van het nieuwe
scoutingjaar. De eerste opkomsten draai je dus nog met je oude speltak mee.
Sint Joris
Het verhaal van Sint Joris en de draak is nauw verbonden aan scouting. Vrijwel alle scouts over de hele wereld
vieren Sint Jorisdag. Bij Scouting Lunteren wordt deze dag op verschillende manieren ingevuld, meestal
nodigen we ook alle ouders en familie uit. Soms met een groot gezamenlijk kampvuur, met een mooie
wandeltocht door de prachtige omgeving of met een bos vol leuke activiteiten voor leden en hun familie. Sint
Joris vieren we op een zaterdag rond 23 april.
Speltaknamen
De leiding bij de jongste speltakken (bevers en welpen) hebben een speltaknaam. Bij de bevers heb je
bijvoorbeeld Sterre, Fleur en Keet (maar er zijn veel meer namen!). Deze speltaknamen horen bij het verhaal
van de bevers, dat zich afspeelt in Hotsjietonia. De leiding bij de welpen heten bijvoorbeeld Ikki, Baloe, Oe,
Rikki tikki tavi of Chil (en ook hier zijn er nog veel meer). Deze namen komen uit het verhaal Junglebook en
het zijn de namen van de dieren die in dat verhaal voorkomen. Elke naam heeft ook een betekenis.
Nieuwsgierig naar wat de speltaknamen van jouw welpenleiding betekenen? Hier vind je ze allemaal terug.
Acties
Veel mensen kennen scouting vooral van ‘Een heitje voor een karweitje’. Scouts die geld inzamelen voor een
nieuwe tent, voor spelmateriaal, voor hun kamp en dergelijke. Scouting Lunteren wordt ook heel vaak
benaderd om met een groep kinderen ergens te komen helpen. Meestal reageren we daar wat terughoudend
op: we willen vooral dat onze leden heel veel plezier beleven aan het scoutingavontuur en niet dat ze
voortdurend aan allerlei acties mee moeten doen.
Als groep doen we jaarlijks drie acties, en daar proberen we het toe te beperken: De Jantje Beton collecte
eind februari of begin maart, de oliebollenactie in december en we helpen op allerlei manieren mee bij de

pagina 29

Oud Lunterse Dag eind augustus. Deze acties leveren veel geld op voor Scouting Lunteren en zorgen er voor
dat we de contributie zo laag kunnen houden. Heel soms doet een speltak zelf nog een actie (bijvoorbeeld
meehelpen bij een braderie), om daarmee geld voor het zomerkamp te verdienen.
Het dorp Lunteren
Scouting Lunteren heeft een bijzondere relatie met het dorp Lunteren. We zijn trots op het dorp, dragen in
het dorp graag ons steentje bij. Het grote dorpsfeest, de Oud Lunterse Dag is ook voor ons een groot feest
waar we graag bij meehelpen. Daarnaast doen we onze boodschappen voor kampen en andere activiteiten
ook bij voorkeur bij de ondernemers in het dorp.
Samenwerken en respect: iedereen hoort er bij
Voor ons heel gewoon, maar we merken vaak dat mensen van buiten dit wel heel bijzonder vinden. Iedereen
hoort er bij en we hebben respect voor elkaar. Scouting staat bol van samenwerken en je kunt er ook niet
slecht in zijn. Scouting is niet competitief en sterk gericht op elkaar helpen en zo mooie resultaten behalen
of prestaties te realiseren. Dat zie je ook in de praktijk: onze leiding en leden komen uit alle lagen van de
bevolking en zijn volstrekt gelijkwaardig aan elkaar.
Kerstdiner
Bij Scouting Lunteren vieren we met de hele groep het kerstdiner samen. De KIKS koken dan voor alle leden
en gedurende de avond zijn er verschillende acts en andere bijdragen. Sinds een paar jaar zetten we tijdens
het kerstdiner ook onze jubilarissen in het zonnetje. Het kerstdiner is meestal de afsluiting van het
kalenderjaar voor scouting en vindt halverwege december plaats. We komen allemaal heel netjes gekleed, al
zijn er altijd leden bij die een foute kersttrui aantrekken. Ook zij krijgen te eten.
Afkortingen
Bij Scouting Lunteren wordt van alles afgekort. Zomerkamp is zoka, een lunchpakketje een lupa. En waar de
afkorting HUDO voor staat mag je op Google opzoeken.
Er zijn nog veel meer gebruiken en gewoontes van Scouting Lunteren dan we in dit boekje kwijt kunnen: hoe
we elkaar een hand geven, wanneer we een das dragen, activiteiten in de regio, activiteiten van Scouting
Nederland, hoe we regelmatig activiteiten organiseren voor het Kinderhospice in Barneveld en nog veel
meer.
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Jaarlijkse schema
Een scoutingjaar bestaat uit een groot aantal opkomsten en andere bijzondere activiteiten. Twee keer in het
seizoen krijg je van je leiding een overzicht van opkomsten en activiteiten. In het algemeen ziet een
scoutingseizoen bij Scouting Lunteren en ongeveer als volgt uit:
Activiteit
Oud Lunterse
Dag
Start seizoen
Overvliegen
Installeren
Kerstdiner
Oliebollenactie
Pooltocht
Jantje Beton
Sint Joris
Kijkdag
volgende
speltak
Picknick

Zomerkamp

Datum
Laatste zaterdag
van augustus
1e schoolweek na
zomervakantie
 half september
Vóór november
Half december
Eind december +
oudjaarsdag
1e opkomst in
januari
Begin maart
Rond 23 april
Begin juni

Juli, laatste
opkomst voor
zomerkampen
Eerste week
zomervakantie

Bevers

Welpen

Scouts
x

Explorers
x

KIKS
x

Donders
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

?

?

Dit overzicht is verre van compleet. Alle speltakken organiseren meerdere kampjes gedurende het seizoen,
er worden allerlei regioactiviteiten georganiseerd en er vinden regelmatig bijzondere opkomsten plaats. Zorg
er daarom voor dat je het schema dat je van je eigen leiding krijgt goed in de gaten houdt, en dat je in de
appgroep zit waarin de leiding informatie over opkomsten en activiteiten deelt.

Vuur maken, messen, bijlen
Vuur maken, hout hakken en een zakmes gebruiken horen bij scouting. Maar tegelijkertijd is dit ook gevaarlijk
als je niet goed weet hoe je hier mee om moet gaan. Daarom hanteren we bij Scouting Lunteren regels en
richtlijnen hiervoor. Dit maakt onderdeel uit van de doorlopende leerlijnen die er voor zorgen dat je in de
ene speltak wordt voorbereid op wat er in de volgende speltak aan bod gaat komen.
Vanaf de allerjongste speltakken zitten we rond het kampvuur. De bevers steken het nooit zelf aan en mogen
ook niet aan het vuur komen of er takken in gooien. Ze bakken bijvoorbeeld wel heerlijke broodjes boven het
vuur, altijd onder toezicht van leiding. Ze leren ook hoe je veilig een vuurtje stookt: van te voren emmers
water klaarzetten, afstand houden, uit de rook blijven en andere afspraken. Bij de welpen gaan we een stap
verder: ze verzamelen zelf het hout voor het vuur, iemand mag het aansteken en uitsluitend onder
begeleiding mag een welp wat hout op het vuur gooien. Ze leren wat de verschillende manieren zijn om een
kampvuur te bouwen, wat ze ook gaan doen bij de scouts: Vuur maken om zelf op te koken of als onderdeel
van spellen. Omdat ze dan goed geleerd hebben hoe je veilig en verantwoord vuur kunt maken.
Zakmessen ontmoedigen we bij de jongste speltakken (bevers en welpen). Daar is een zakmes niet nodig. Bij
de scouts wordt gewerkt met een aftekenlijst voor het zakmes. Zodra de leiding dit heeft afgetekend (na
training en bewezen vaardigheid en bijbehorend inzicht) mogen ze het zakmes gebruiken. Dit geldt ook voor
hakken en zagen. Soms wordt dit ook gekoppeld aan een insigne, maar dat is niet altijd het geval. Hierdoor
leren de jongeren hoe ze veilig met een zakmes om horen te gaan en laten ze zien dat ze dat kunnen. Als de
leiding het zakmes heeft afgetekend mag je een zakmes dragen en meenemen tijdens kampen en opkomsten.
Het zelfde geldt voor bijlen, zagen en andere gevaarlijke materialen: in de doorlopende leerlijnen leren de
kinderen in stappen hoe ze er veilig mee kunnen werken: hoe draag je een bijl? Hoe hak je? Hoe maak je
kleine aanmaakhoutjes? Hoe ga je om met omstanders? Et cetera. Op het moment dat scouts zelfstandig met
bijlen, zagen en andere materialen aan de slag gaan, zijn ze goed zijn opgeleid.
Het zelfde geldt overigens voor niet-gevaarlijke activiteiten: bevers slapen bij kampjes of overnachtingen in
het gebouw, bij de welpen wordt geëxperimenteerd met in tenten slapen (bijvoorbeeld de oudste welpen
die tijdens zomerkamp in een tent slapen, ter voorbereiding op de scouts). En scouts slapen in tenten. Ook
als het koud is.
Als ouders vragen hebben over de dingen die bevers, welpen of scouts doen: stel ze vooral aan de leiding.

De materialen die je nodig hebt bij scouting
Naast de Scoutfit heeft een lid van Scouting Lunteren een paar aanvullende materialen nodig. Stevige
wandelschoenen en een spijkerbroek die vies mag worden zijn erg aanbevolen. Slippers en regenlaarzen
raden we sterk af: slippers zijn gevaarlijk in het bos en met regenlaarzen krijg je snel erg koude voeten.
Daarnaast een goede slaapzak en een slaapmatje. Voor de jongste speltakken (bevers en welpen) is het het
beste als dit niet(!) een luchtbed is. Deze isoleren vaak het beste, maar dat is bij deze speltakken niet nodig:
ze raken gemakkelijk lek en dan heb je er op kamp niets meer aan. Voor bevers en welpen is een isolatiematje
daarom meestal een betere keuze. Verder is een zaklamp een mooi cadeau bij een verjaardag, installatie of
Sinterklaas.
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Voor de scouts en oudere jeugdleden is een goede rugzak belangrijk. Deze is handig voor je bagage tijdens
kampen, of om mee te trekken. We raden aan deze rugzak bij een goede buitensportzaak of bij de ScoutShop
aan te schaffen; hij moet goed passen. En met een goede rugzak kun je vele jaren vooruit.
Tenslotte is het nodig om voor kampen of overnachtingen een setje bord, mok en bestek te kopen, liefst met
je naam er op.

Vragen
Dit is een boekje vol informatie voor leden van Scouting Lunteren en hun ouders. Maar het kan natuurlijk
altijd zijn dat er toch nog vragen blijven. Stel deze vooral aan de leiding van je speltak. En algemene vragen
mogen ook altijd gesteld worden via info@scoutinglunteren.nl.
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