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Inleiding
Beyloo ter Horst kent zowel geschreven als ongeschreven regels, gebruiken &
tradities. Deze geschreven regels zijn allemaal te vinden in de statuten, maar hoe
werkt dat in de praktijk en wat zijn de afspraken bij de speltakken.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 maart 2010 is er gekozen voor een
nieuwe opbouw van Beyloo ter Horst. Om die reden zijn er nieuwe statuten
gemaakt. Om binnen de vereniging Beyloo ter Horst duidelijkheid te verschaffen
over de gang van zaken is dit handboek opgesteld.
Het handboek bevat voor alle leden, hun ouders/verzorgers en leiding praktische
informatie en is te vinden op onze website http://www.beylooterhorst.nl/.
Er zullen ongetwijfeld veranderingen optreden binnen de vereniging Beyloo ter
Horst. Twee keer per jaar zal het handboek geactualiseerd worden. Dit zal
gebeuren rondom de Algemene Ledenvergadering.
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I.

Algemeen

1. Historie
De alleroudste Scoutingsporen - liever Padvinderssporen - gaan terug naar het
jaar 1917. Onder leiding van de toenmalig burgemeester is er een scoutinggroep
opgericht, één van de eerste scoutinggroepen in Nederland. Deze groep, waarvan
de naam onbekend is, heeft slechts enkele jaren gedraaid. Ze zorgden echter wel
voor een soort revolutie in het zo rustige Drentse dorp Beilen.
In 1967 is scouting in Beilen opnieuw gestart. Scouting Beilen bestond eigenlijk uit
twee groepen , de "Horstgroep" voor de meisjes, aangesloten bij het NPG
(Nederlandse Padvindsters Gilde) en de "Eekschellers" voor de jongens,
aangesloten bij het NPV (Nederlandse Padvinders Vereniging). De eerste naam
vinden we ook terug in de huidige naam van de scoutinggroep, "Beyloo Ter Horst".
De naam ‘Beyloo’ betekent open plek in het bos en ‘Ter Horst’ heeft te maken met
de buurtschap Ter Horst, de plaats waar het groepshuis gevestigd is.
De verklaring van de Eekscheller is iets ingewikkelder. Eekschellers waren
rondtrekkende families die zich in de Drentse dreven bezighielden met het schillen
van jonge eikenboompjes en die deze schil verkochten aan de leerlooierijen. Van
het overgebleven hout werd houtskool gemaakt. Eigenlijk zitten een aantal
scoutingelementen verweven in deze naam: primitief (kamperen), rondtrekken
(vgl. hikes), houtwerk (pionieren), leefgemeenschap (de Troep), vuur, zijn
overduidelijk aanwezig. In 1989 zijn de beide groepen samengegaan tot de
scoutinggroep “Beyloo ter Horst”. De naam “Eekschellers” is niet verloren gegaan,
de huidige stam noemt zich nog de Eekschellers(stam).
In het begin van scouting in Beilen waren er alleen de Welpen en Kabouters (7-11
jaar) en de Verkenners en Padvindsters (11-15 jaar). Op de leeftijd van zo'n jaar
of vijftien hield het op, zogeheten Voortrekkers hebben nooit bestaan. Later is er
de RSA (Rowan en Sherpa Afdeling) opgericht voor de leeftijdsgroep van 15 tot 18
jaar. Toen de eerste RSA leden 18 jaar werden, is de Stam opgericht.
Via allerlei onderkomens (oude school , gasgebouw, werkkeet, kleuterschool) is de
groep eindelijk in het jaar 1975 beland op de huidige locatie , Smalbroek 25, nabij
het natuurgebied ‘het Terhorsterzand’. Een keuze waar we de toenmalige
commissie wel zeer dankbaar voor mogen zijn: een betere locatie is haast niet
denkbaar. Het achterste gedeelte van een gemeenteboerderij moest eerst geheel
worden opgeknapt. De stallen moesten eruit, de "grup" gedicht, alles betimmerd,
een buitentrap aangelegd, want er moest boven ook worden geslapen. Provincialegemeentelijke- en rijkssubsidie hebben dit allemaal mogelijk gemaakt. En
vanzelfsprekend zeer veel zelfwerkzaamheid.
Tien jaar later, in 1985, werd de losstaande vervallen kapschuur aan de
accommodatie toegevoegd, toen echter met aanzienlijk minder subsidie. De
Kapschuur was ook echt nodig, want de groep werd groter en groter. Toen de RSA
werd opgericht moest er natuurlijk ook huisvesting voor deze groep gevonden
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worden. Na even zoeken is uiteindelijk gekozen voor een woonwagen. Deze werd
helemaal opgeknapt en kreeg de naam WiKaZoNa, de Witte Kar Zonder Naam. Na
jaren van goede dienst (er is zelfs een keer met de Wikazona naar het Noordelijk
Pinkster Kamp (NPK) in Anloo gegaan), heeft de groep afstand gedaan van de
woonwagen. De huidige RSA zit in een blokhut op het terrein. De Stam heeft haar
onderkomen gevonden in een ruimte naast het materiaalhok. Het lijkt allemaal
een boel huisvesting, maar de ruimte is op dit moment te klein voor al onze
speltakken en materiaal. Er wordt alweer aan uitbreiding gewerkt.
De jongste speltak is de Bevers. Kinderen met scoutingbloed kunnen vanaf 5 jaar
terecht bij de Beverspeltak. In 2008 is de GUG opgericht, het Gouden Uilen Gilde.
De GUG is bedoeld voor iedereen die wat gedaan heeft of doet bij Scouting Beyloo
ter Horst, maar qua leeftijd niet meer bij de Stam kan. De GUG heeft niet, zoals
de andere speltakken, elke week een opkomst, maar komt eens in de 4 weken bij
elkaar.
Scouting Beyloo ter Horst heeft dus alle speltakken van scouting: Bevers, Welpen,
Scouts, Explorers, Stam en Gug.
Wat het ledental betreft heeft de meisjesgroep de jongensgroep telkens
overtroffen; op een gegeven moment kende alleen de Horstgroep al 120 leden!
Ter vergelijking, het huidige ledental ligt zo ongeveer op hetzelfde aantal. Daarbij
ligt de verhouding op een derde meisjes tegenover twee derde jongens.
Al vanaf het begin heeft de groep zich bijzonder ingespannen om het nodige geld
bij elkaar te krijgen. Er was natuurlijk veel kampmateriaal nodig. Er zijn veel acties
geweest: oud papier, zelfgemaakte snert, (8 jaren), een kerstboomactie (18
jaren), zelf gebakken kniepertjes (3 jaren) een mestactie (slechts 1 jaar), de
Kaapse Viooltjes bloemenactie (8-tal jaren) en nu al een aantal jaren de Eieractie.
Kampen en trektochten zijn natuurlijk het hoogtepunt van de scouting. En die zijn
er veel geweest. We hoeven alleen maar te denken aan Ommen, Steenwijk,
Terschelling, de Achterhoek en niet te vergeten alle pinksterkampen te Anloo,
Marnerwaard en Dwingeloo. Ook zijn de scouts en vooral de RSA veel naar het
buitenland gegaan, o.a. naar Zuid-Engeland, de Belgische Ardennen, Luxemburg,
Zweden, Schotland, Frankrijk en Tsjechië. Dat waren zowel voet- als fietstochten.
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II.

Organisatie

1. Scouting Nederland
Scouting Nederland is de landelijke samenwerkingsvereniging van de ongeveer
1300 verschillende scoutinggroepen in Nederland en bestaat uit de Landelijke Raad
(LR), het Landelijk Bestuur (LB) en het Landelijk Service Centrum (LSC). Deze
onderdelen zullen verderop in dit hoofdstuk worden beschreven.
Scouting Nederland is in 1973 ontstaan uit een fusie tussen onder andere de
verenigingen voor Padvinders en Verkenners. Scouting Nederland zelf is
aangesloten bij de World Organisation of the Scout Movement (WOSM), de World
Association of Girl Guides & Girl Scouting (WAGGGS) en de International Scout
and Guide Fellowship (ISGF).
Binnen Scouting Nederland zijn er verschillende vormen: zo zijn er land-, luchten waterscouts en is er een vorm Bijzondere Eisen (BE). Bij de BE-vorm wordt
hetzelfde spel gespeeld maar wordt dit aangepast aan de beperkingen van de
leden. Binnen Beyloo ter Horst is er alleen sprake van landscouts.
1.1 Landelijk Bestuur
Het landelijk bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bereid het beleid voor en voert
het beleid uit. Het bestuur krijgt hiervoor ondersteuning van de medewerkers op
het landelijk servicecentrum.
1.2 Landelijke Raad
De Landelijke Raad is de ledenvergadering van de vereniging Scouting Nederland.
De landelijke raad wordt gevormd door een afgevaardigde van iedere
Scoutingregio en het landelijk bestuur. De landelijke raad vormt het
besluitvormende en controlerende orgaan van de vereniging en komt twee keer
per jaar bij elkaar.
1.3 Landelijk Service Centrum
De Vereniging Scouting Nederland wordt ondersteund door beroepskrachten die
werkzaam zijn op het landelijk servicecentrum in Leusden. De beroepskrachten
zorgen samen met de landelijke projectteams, dat de besluiten van het landelijk
bestuur en de landelijke raad gerealiseerd worden. Scoutinggroepen, -regio's en
-leden kunnen terecht bij het landelijk servicecentrum met vragen en voor hulp.
Op het Landelijk Service Centrum zijn de volgende teams te vinden: spel, Scouting
Academy, Team groepen en regio’s, personeelszaken, meiden in scouting,
financiën, secretariaat, ICT, juridische zaken, communicatie en de ScoutShop.
2. Regio Drenthe
Nederland telt 45 regio's waaronder scouting regio Drenthe, waarbij Beyloo ter
Horst is aangesloten. Scouting regio Drenthe verbindt scoutinggroepen in onze
provincie en biedt hen ondersteuning. De regio bestaat uit een viertal onderdelen:
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2.1 Regiobestuur
Het Regiobestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de
Scoutingregio. Samen met twee afgevaardigden van iedere Scoutinggroep vormt
het regiobestuur de Regioraad.
2.2 Regioraad
De Regioraad is een vertegenwoordiging van alle groepen uit de regio Drenthe.
Hier worden afspraken gemaakt over de regio en over het landelijk beleid. De
regioraad komt tweemaal per jaar bijeen en levert een afvaardiging aan de
Landelijke Raad.
2.3 Regionaal Activiteiten Team
Het Regionaal Activiteiten Team organiseert evenementen op regionaal niveau. In
Drenthe
zijn dit
de
Bever-Doe-Dag, Winter-Welpen-Dag, Jungledag,
Scoutsweekend, ExAct en het volleybaltoernooi voor kaderleden.
2.4 Regionaal Trainings Team
Binnen Scouting Regio Drenthe is het Regionaal Trainingsteam actief. Dit team
heeft als taak de organisatie, inhoud, kwaliteit en uitvoering van alle vormen van
training voor alle scoutinggroepen binnen de Regio te verzorgen.
3. Vereniging Beyloo ter Horst
De vereniging Beyloo ter Horst bestaat uit een Groepsraad, Bestuur, Algemene
Ledenvergadering (ALV), speltakken en de Ouderraad. De Vereniging Beyloo ter
Horst wordt ook wel de Groep genoemd. De groep wordt nog ondersteund door de
ledenadministratie.
3.1 Verenigingsbestuur
Het Verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van
de Vereniging Beyloo ter Horst. Het Verenigingsbestuur komt iedere zes weken bij
elkaar en bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, groepsbegeleider
en leden.
3.2 Groepsraad
In de vergaderingen van de groepsraad hebben een deel van het bestuur en van
elke speltak de teamleider en een teamlid zitting. In de groepsraad wordt het
beleid, welke door het bestuur wordt neergelegd, op groepsniveau behandeld en
van adviezen voorzien. De groepsraad komt elke zes weken bijeen.
3.3 Teamleidersoverleg
Het teamleidersoverleg vindt drie keer per jaar plaats, namelijk aan het begin,
midden en eind van het seizoen. Het doel van het teamleidersoverleg is het
inhoudelijk programma en activiteiten van de diverse speltakken op elkaar aan te
laten sluiten. Desgewenst kunnen de stam en GUG en de groepsbegeleider
uitgenodigd worden voor het teamleidersoverleg.
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3.3 Algemene Leden Vergadering
Twee keer per jaar is er een Algemene Leden Vergadering (ALV) waar alle 18+
leden of diens vertegenwoordigers voor worden uitgenodigd. De ALV wordt
georganiseerd door het verenigings- en stichtingsbestuur en wordt voorgezeten
door de stichtingsvoorzitter. Tijdens deze vergadering worden er besluiten
genomen over groepsbrede zaken, zoals bijvoorbeeld contributie. Tijdens de
najaars-ALV (december) wordt het budget voor het komende seizoen besproken
en in het voorjaar (mei) wordt het financieel verslag besproken tijdens de ALV.
Tevens worden in de ALV nieuwe leiding en bestuursleden bevestigd. De
uitnodiging en agenda voor de ALV wordt een maand van tevoren verstuurd.
3.4 Speltakken
De Vereniging Beyloo ter Horst bestaat uit de volgende speltakken:
-Bevers: 5-7 jaar
-Welpen: 7-11 jaar
-Scouts: 11-15 jaar
-RSA: 15-18 jaar
-Stam: 18-23 jaar
-GUG: vanaf 23 jaar, voor oud-leiding of kaderleden.
Iedere speltak tot 18 jaar heeft een leidingteam, welke de opkomsten van de
bewuste speltak organiseert. Speltak specifieke informatie vindt u in deel III.
3.5 Ouderraad
De ouderraad wordt onder andere gevormd door ouders en/of verzorgers van
minderjarige leden. Zij kunnen de groep gevraagd en ongevraagd voorzien van
advies tijdens de groepsraad. Vanuit iedere speltak is er één ouder
vertegenwoordigd in de ouderraad. Tevens nemen zij zitting in de groepsraad en
de Algemene Ledenvergadering, waarbij alleen de oudervertegenwoordigers
stemrecht hebben. De taken van de ouderraad zijn onder andere het koken op
startkamp, het koken op de Boerenkoolopkomst en het organiseren van de
eieractie. Daarnaast helpt de ouderraad tijdens NL Doet, het inzetten van ouders
tijdens activiteiten en verzorgen zij de lunch bij het brug bouwen. Dit gebeurt in
overleg met de verantwoordelijke coördinator van deze activiteiten.
4. Stichting Beyloo ter Horst
De Stichting Beyloo ter Horst is verantwoordelijk voor het beheer, financiën, het
onderhoud en de verhuur van de gebouwen, terrein en materiaal. Het doel van de
stichting is ondersteuning bieden aan de vereniging Beyloo ter Horst.
4.1 Stichtingsbestuur
Het Stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor de Stichting en haar taken. Het
Stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.
4.2 Onderhoud
De stichting Beyloo ter Horst draagt zorg voor het onderhoud van haar gebouwen
en terreinen. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een aantal vrijwilligers.
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4.3 Verhuur
De Stichting Beyloo ter Horst verhuurt haar gebouwen en terreinen. Hiervoor is
één van de stichtingsbestuursleden verantwoordelijk.
4.4 Materiaalbeheer
Voor het beheer van het materiaal heeft Stichting Beyloo ter Horst een
materiaalmeester. Deze is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de
aanschaf van materialen. Een en ander in overleg met het Stichtingsbestuur.
Materialen worden in beperkte mate, in overleg met het stichtingsbestuur,
verhuurd.
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III.

Speltakken

1. Bevers
1.1 Gang van zaken opkomst
De bevers hebben één keer in de veertien dagen op zaterdagochtend opkomst van
9.30 uur tot 12.00 uur. Als we er zijn, wappert er een bevervlag buiten naast de
trap van de Kapschuur. Wij beginnen om 9.30 met onze opkomst. De leiding is er
al eerder, om 9.00 uur, om de materialen voor de opkomst klaar te zetten. De
bevers geven bij de beverleiding aan als ze op het terrein zijn, samen met één van
hun ouders. Wanneer de ouders iets belangrijks met de leiding willen bespreken,
kan dat boven in het beverlokaal. Daar is voor de opkomst altijd iemand van de
leiding aanwezig.
Voor de opening verzamelen de bevers bij de vlaggenmast buiten op het terrein.
Daar zal de opkomst geopend worden en zullen de andere speltakken ook staan.
Twee bevers hijsen de vlag en daarna zeggen alle bevers de beverwet op. Ook de
andere speltakken gaan openen door het hijsen van de vlag en het opzeggen van
de wet. Na de opening, openen de bevers boven in de eigen beverruimte
gezamenlijk en beginnen met een lied waar allerlei gebaren bij horen. Aan het eind
van de opkomst wordt de opkomst afgesloten met alle speltakken bij de grote
vlaggenmast. De bevers kunnen na de sluiting door de ouders bij de vlaggenmast
opgehaald worden.
Het streven is dat de bevers afgemeld worden wanneer ze niet aanwezig kunnen
zijn bij de opkomst. Dit kan per mail naar beversbeilen@gmail.com of er kan
gebeld met de leiding.
1.2 Spelvisie
De kinderen van 5 t/m 7 jaar worden bij Scouting bevers genoemd. Bij de bevers
ligt de nadruk op het spelen in de natuur. Ze doen samen met andere kinderen
leuke spelletjes in een veilige omgeving. Zo leren ze spelenderwijs samen te
werken onder leiding van deskundige vrijwilligers. De bevers spelen in het thema
Hotsjietonia en gebruiken hierbij hun fantasie.
1.3 Nieuwe leden
Bij de bevers geldt de regel dat een kind eerst drie keer mag komen kijken voordat
de bever, samen met zijn of haar ouders, beslist of hij/zij bij scouting wil. Wanneer
de kinderen willen blijven, dan krijgen ze een inschrijfformulier mee en zal er vanaf
dat moment contributie betaald worden. Er wordt dan ook gekeken wanneer de
nieuwe bevers geïnstalleerd kunnen worden.
1.4 Scoutfit
De scoutfitblouse en de das zijn de kleding die gedragen worden bij Scouting. De
bevers hebben bij elke opkomst de scoutfitblouse aan en de das om. Daarnaast
dragen de bevers een oude spijkerbroek die vies mag worden. Op de scoutfit-
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blouse worden een aantal badges gedragen. Het gaat om het installatieteken, het
speltakteken van de bevers en het groepsnaambandje.
Deze badges mogen de bevers pas op hun scoutfitblouse dragen wanneer ze
geïnstalleerd zijn. Hieronder is een afbeelding van de scoutfit weergegeven, met
de badges.

De scoutfit aanschaffen
Voordat de bevers geïnstalleerd worden, krijgen ze een brief van de leiding met
daarop alle informatie die ze nodig hebben. De bestelling voor de scoutfit kan
gedaan worden bij Christa via scoutshopbeylooterhorst@gmail.com. Zij doet
namens de groep bestellingen bij de Scoutshop. Het kan een poosje duren voordat
de bestelling er is, daarom is het belangrijk dat de bestellingen van ouders en
leiding op tijd doorgegeven worden. Daarnaast is het ook mogelijk om, indien
aanwezig, tweedehands scoutfits te kopen bij Christa. Het is belangrijk om de
blouse en de das te voorzien van naam, aangezien alle bevers dezelfde blouse aan
hebben.
Wat heb je nodig qua kleding bij de bevers?
Je hebt nodig:
o
o
o
o
o

de bever scoutfitblouse,
een groepsdas
groepsnaambandje
het speltakteken bevers
het installatieteken

Beverbadges
De bevers leren heel veel en werken daarom af en toe aan een beverbadge. Dan
gaan ze vier weken bezig met één van de spelfiguren over een speciaal thema. Zo
leert Sterre Stroom de bevers bijvoorbeeld allerlei dingen over bevers in andere
landen en laat Stanley de bevers zien hoe ze knopen moeten maken.
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Aan het einde van de vier weken hebben de bevers een echte beverbadge
verdiend. Natuurlijk willen de bevers deze aan iedereen laten zien en dus mag de
badge op de scoutfitblouse gedragen worden. De plek hiervoor is op de
linkermouw.
1.5 Installeren
Als een kind lid wordt van de bevers van scoutinggroep Beyloo ter Horst dan gaat
hij of zij de rode beverblouse dragen. Als een kind geïnstalleerd wordt, is hij of zij
vanaf dan lid van Scouting Nederland. De kinderen mogen familie, vriendjes en
vriendinnetjes meenemen om te komen kijken, want de installatie is een feestje.
Bevers worden geïnstalleerd tijdens één van hun eigen opkomsten. Van tevoren
krijgen ze een briefje mee met de datum van de installatie en de benodigdheden.
Op de dag van de installatie is het natuurlijk feest. De bevers komen in hun nieuwe
scoutfitblouse naar de opkomst en mogen, alleen of met alle nieuwe bevers, voor
de groep komen staan. Tijdens de installatie geeft de bever de linkerhand aan
iemand van de leiding en zegt de beverbelofte na die de leiding voorzegt. Het
gebruik van de linkerhand is gekozen omdat dit de hand is die het dichtste bij je
hart zit.
Met de belofte, die de bevers thuis alvast mogen oefenen, belooft hij of zij bij de
bevers zijn of haar best te doen om gezellig samen te spelen. Daarna krijgt iedere
nieuwe bever het installatieteken, het speltakteken en het naambandje op zijn
blouse. Als laatste krijg hij de groepsdas en de dasring en dan is hij of zij een echte
bever geworden!
De beverbelofte gaat als volgt:
Ik beloof mijn best te doen
een goede bever te zijn.
Samen te spelen
en samen te delen
1.6 Bijzondere opkomsten
Twee keer per jaar, in september en januari, krijgen de ouders een overzicht van
de opkomsten van de bevers. Hierop staan ook speciale opkomsten en afwijkende
tijden. De agenda is ook terug te vinden op de website, www.beylooterhorst.nl.
Bever-Doe-Dag
Één keer per jaar, meestal in juni, komen alle bevers uit Drenthe bij elkaar. Ze
gaan dan samen spelen om elkaar beter te leren kennen. De bevers gaan dan op
bezoek bij een andere bevergroep of de groepen komen bij de bevers in Beyloo
ter Horst kijken.
Groepsactiviteiten
Een paar keer per jaar is er een activiteit met de hele groep.
• Boerenkoolopkomst: De eerste opkomst van het jaar (in januari) heeft
heel Beyloo ter Horst een leuke activiteit, waarna we volgens traditie
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•

•

boerenkool gaan eten.
Groepsactie: Elk jaar wordt er een groepsactie gehouden met de hele
groep. Hiermee wordt geld opgehaald voor onder andere aanschaf van
materialen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de contributie zo laag gehouden
wordt en de bijdrage aan kampen beperkt blijft.
Jota/Joti: Het derde weekend in oktober is het tijd om contact te maken
met scoutingleden van andere groepen of landen. De bevers doen dit
samen met de andere speltakken via computers of met de zendamateurs.

1.7 Kampen
De bevers gaan ook op kamp, maar niet zo lang als de andere speltakken. De
bevers ontvangen voor elk kamp een brief met daarin de informatie over het kamp
en wat het gaat kosten. Daarnaast vindt de leiding het belangrijk dat iedereen mee
kan, daarom zijn extra kosten geen reden om niet te gaan. Zie hiervoor hoofdstuk
hoofdstuk 4, paragraaf 15.5.
Er zijn verschillende kampen door het jaar heen:
• Startkamp: Dit kamp is in september. De bevers gaan dan samen met de
andere speltakken een weekend lang gezellige dingen doen en blijven ‘s
avonds slapen in ons eigen gebouw.
• Weekendkamp: De bevers slapen tijdens dit weekend in het eigen gebouw.
Ze beleven allerlei leuke avonturen in een speciaal thema.
• NPK: Het Noordelijk Pinkster Kamp is een héél groot kamp dat elk jaar
gehouden wordt in de Marnerwaard. In 2019 gaan de bevers ook naar het
NPK.
1.8 Overvliegen
Als de bevers zeven jaar zijn dan zijn ze één van de oudste bevers. De bevers
kennen alle bewoners van Hotsjietonia en de andere bevers erg goed en hebben
veel leuke dingen beleefd. Het wordt dan tijd om naar de welpen te gaan. Dit heet
overvliegen en dat gebeurt bij onze scoutinggroep in september en februari. Als
de bevers overvliegen naar de welpen mogen ze een groene scoutfit dragen.
Voordat ze gaan overvliegen, mogen ze eerst een keer kijken bij de welpen. Dit
gebeurt de opkomst voordat het overvliegen plaatsvindt. Op die manier leren de
bevers de andere kinderen en de leiding alvast kennen en kunnen ze wennen aan
de activiteiten die er gedaan worden.
1.9 Overig
Speciale dingen willen wij graag weten bijv. als je hooikoorts hebt, medicijnen
gebruikt, je allergisch bent voor iets, je bang bent voor honden of dat je ’n
zwemdiploma hebt gehaald. Maar ook als het op school of thuis even niet zo lekker
loopt.
Bevergids
De bevergids is een heel leuk doeboek speciaal voor bevers. Je vindt er allerlei
leuke spelletjes in maar ook handige tips en informatie over de bevers zoals alle
verhalen, ons lied, en de badges. Deze is te verkrijgen bij de scoutshop.
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Scoutingbladen
Scouting Nederland stuurt naar alle leden een paar keer per jaar het
Scouting Magazine. Daarin staan allerlei leuke verhalen, ideeën,
puzzels, strips en spelletjes.
Als je met de bevers wilt stoppen
Als je bij de bevers wilt stoppen, dan moet je worden afgemeld. Je krijgt van je
leiding een formulier om je uit te schrijven. Als je deze ingevuld inlevert, zorgen
wij dat de contributie wordt stopgezet. Het lidmaatschap kan steeds per 30 juni
en per 31 december worden beëindigd. Je scoutfit kun je eventueel inleveren bij
of terug verkopen aan de groep via Christa.
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2. Welpen
2.1 Gang van zaken opkomst
De welpen hebben elke zaterdag opkomst van 9.30 uur tot 12.00 uur. De
opkomsten hebben een vaste structuur, bestaande uit: een opening, de
presentielijst, openingsspel, hoofdactiviteit, sluitspel en de sluiting. Elke opkomst
beginnen we met de opening om 9.30 uur. Ons streven is om samen met de bevers
en de scouts te openen en te sluiten in een cirkel rond de vlaggenmast. De welpen
staan in hun nesten waarbij elke week een ander nest de opening mag doen. De
opening gaat als volgt:
Bij de vlag staan drie welpen, twee voor het hijsen van de vlag en in het midden
een welp voor het opzeggen van de wet. Tijdens de opening hijsen twee welpen
de welpenvlag nadat er ‘groep sta’ is gezegd. Alle welpen zijn dan stil en houden
hun handen langs hun lichaam. De welpen mogen tijdens de opening geen
hoofddeksel dragen en de scoutfit en de das zijn zichtbaar. Tijdens het hijsen van
de vlag salueren alle welpen met de wijs- en middelvinger van de rechterhand
nadat ‘saluut’ gezegd wordt. De leiding salueert met 3 vingers. Wanneer de vlag
boven in de mast hangt, stappen de twee welpen terug. De leiding vraagt
vervolgens om de welpenwet waarna de middelste welp de welpenwet opzegt.
Deze luidt als volgt: ‘Een welp speelt samen met anderen in de jungle, hij is eerlijk,
vriendelijk en zet door, een welp zorgt goed voor de natuur’. Na afloop van de
opening salueren de welpen die de vlag hebben gehesen en de wet hebben gedaan
naar de leiding, de leiding salueert terug.
Na de opening worden de kinderen bij elkaar geroepen. Vervolgens wordt de
presentielijst doorgenomen. Hierna wordt er een openingsspel gedaan. Vervolgens
is er een hoofdactiviteit welke elke week uit een ander activiteitengebied gekozen
wordt. Als er tijd is doen we nog een sluitspel waarna de sluiting om 12.00 uur
plaatsvindt in een cirkel rond de vlaggenmast. Voor de sluiting staan er wederom
drie welpen bij de vlag. Tijdens de sluiting strijken dezelfde twee welpen de vlag
nadat er ‘groep sta’ is gezegd. Tijdens de sluiting gelden dezelfde regels als tijdens
de opening. Na afloop van het strijken van de vlag salueren de drie welpen bij de
vlag naar de leiding. De leiding salueert terug.
Ons streven is dat alle welpen worden afgemeld als ze niet aanwezig kunnen zijn
bij de opkomst. Dit kan per mail naar welpen.beilen@gmail.com, telefonisch of per
sms. Wanneer welpen regelmatig niet worden afgemeld, gaan we hierover in
gesprek met de ouders. Doordat we de aanwezigheid en afmeldingen per opkomst
bijhouden, is het makkelijk te controleren welke kinderen er niet worden afgemeld
of vaak afwezig zijn. Ook wanneer kinderen regelmatig afwezig zijn, gaan we in
gesprek met de ouders over de reden hiervan.
2.2 Spelvisie
Bij de welpen staat voorop dat de kinderen tijdens de opkomst plezier hebben en
iets leren. We vinden het belangrijk dat ze leren samenwerken en elkaar altijd
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respecteren en waarderen. We proberen
dit terug te laten komen in de dingen die
we tijdens de opkomst doen. Soms
werken of spelen de kinderen samen in
hun nest. Op andere momenten maken
zij zelf of maken wij andere groepjes.
Het themaverhaal van de welpen speelt
zich af in de Jungle, gebaseerd op het
Junglebook van Rudyard Kipling. In de
jungle van India groeit Mowgli op bij de
wolven. Hij is nooit bang en begrijpt de
talen van alle dieren. De wetten van de
Jungle kent hij allemaal. Shanti komt uit Haveli, het mensendorp aan de rand van
de Jungle. Na hun eerste ontmoeting is Shanti vaak in de Jungle. Ze leert van
Mowgli en Baloe één voor één de wetten van de Jungle, wat als mens niet altijd
makkelijk is om te begrijpen. In de Jungle maken Mowgli en Shanti van alles mee.
Shanti maakt kennis met de dieren van de Jungle, zoals Baloe, Bagheera, Chil,
Raksha, Jacala, Rikki Tikki Tavi en Shere Khan, de vijand van Mowgli.
Er bestaan 8 activiteitengebieden volgens Scouting Nederland aan de hand
waarvan het spel bij de welpen gespeeld wordt. In de activiteitengebieden staan 8
plaatsen in de Jungle centraal waar de welpen het spel spelen. De
activiteitengebieden luiden als volgt:
1. Identiteit; De Raadsrots
2. Veilig en gezond; Het Wolvenhol
3. Sport en spel; De Khaali Jagah vlakte
4. Uitdagende scoutingtechnieken; De Nishaani plaats
5. Samenleving; Haveli – het mensendorp
6. Internationaal; De Ruïne Emaarate
7. Buitenleven; De Talaab-poel
8. Expressie; De Guhagrotten
Elke opkomst staat in het teken van een activiteitengebied waarbij er spellen
gedaan worden, vaak binnen het thema van het Jungleboek. In deze speltak wordt
fantasie afgewisseld met het leren van scoutingtechnieken en er wordt ook
gewerkt in groepen. De kinderen beginnen met leren samenwerken en de
zelfstandigheid krijgt een plaats in het spel.
Regels
Bij de welpen hebben we een aantal regels met elkaar afgesproken om goed met
elkaar om te gaan. Dit zijn een aantal regels:
- De welpen dragen tijdens de opkomst hun scoutfitblouse, das, een jas en
stevige schoenen
- De welpen hebben hun naam in hun scoutfitblouse, das, schoenen en jas
staan. Slippers en crocs worden niet toegestaan.
- De welpen dragen geen camouflage- of legerkleding naar scouting.
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-

De welpen worden afgemeld wanneer ze niet op scouting kunnen komen per
mail, telefoon of sms
Bij het wegbrengen van de kinderen moeten de ouders de auto op de
parkeerplaats zetten zodat er geen files ontstaan
Wanneer de leiding praat, zijn de welpen stil
De welpen nemen hun zwemkleding mee wanneer het lekker weer is
De welpen mogen hun das en insignes pas dragen wanneer ze geïnstalleerd
zijn
De welpen behandelen elkaar met respect en er wordt niet gepest op
scouting
Wanneer er een probleem is of de kinderen ruzie hebben, komen ze naar de
leiding toe
Met z’n allen proberen we er een leuke opkomst van te maken

2.3 Nieuwe leden
Zodra er plek is voor nieuwe kinderen bij de welpen worden de ouders gemaild.
De kinderen mogen dan 3 keer komen kijken en kunnen daarna beslissen of ze
willen blijven. Wanneer ze willen blijven krijgen ze een informatieboekje mee over
de welpen en een opkomstenschema voor de komende tijd. Daarnaast krijgen ze
een inschrijfformulier mee. Dit formulier wordt ingevuld door de ouders en daarna
aan de ledenadministratie gegeven. Wanneer kinderen nog twijfelen mogen ze wel
eens langer dan 3 keer komen kijken. Dit gaat dan in overleg met de ouders.
Wachtlijst
Als een nieuw kind zich aanmeldt voor scouting dan komt hij of zij eerst op de
wachtlijst te staan. Als er een plekje is, worden de ouders gebeld of gemaild en
dan mogen kinderen eerst drie opkomsten gratis komen kijken. Een nieuw kind
hoeft dus niet meteen lid te worden. Na de derde keer bespreekt de leiding met
de ouders en het kind of hij/zij bij onze scoutinggroep wil, hoe alles gaat bij onze
groep en of het nieuwe kind van ons lid mag worden.
Als een welp scouting op een gegeven moment toch niet meer zo leuk vindt en hij
of zij er liever mee wil stoppen, dan kan dat door zich af te melden. Dit gaat
middels een uitschrijfformulier die de leiding aan het kind geeft. De leiding zorgt
ervoor dat het ingevulde uitschrijfformulier bij de ledenadministratie terecht komt
en er wordt voor gezorgd dat de contributie wordt stopgezet. Het lidmaatschap
kan per 30 juni en per 31 december worden beëindigd. De scoutfit kan vervolgens
ingeleverd worden bij/terug verkocht worden aan de groep, via Christa.
2.4 Scoutfit
Alle welpen dragen een scoutfitblouse en een das
tijdens de opkomst. De badges worden er volgens
bijgevoegde afbeelding op genaaid. Naambandjes
van kampen en andere activiteiten mogen op de
linkermouw worden genaaid en hoeven er bij de
welpen niet, zoals volgens de officiële regels, na een
jaar weer afgehaald. Verder hebben wij geen regels
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over badges. Volgens Scouting Nederland zijn er bij de welpen verschillende
niveaus van insignes. Wij hebben echter besloten om voor de welpen 1 niveau van
insignes aan te bieden. Zo ontstaat er geen verschil tussen de welpen onderling.
Welk niveau insigne we kiezen hangt van het algemene niveau van de groep af.
Hierbij kijken we naar de richtlijnen voor insignes van Scouting Nederland.
Ben je nieuw binnen de groep dan mag de das pas worden gedragen na de
installatie.
2.5 Installeren
Het is ons streven om nieuwe kinderen zo snel mogelijk te installeren. Gezien het
feit dat het overvliegen in september en februari plaatsvindt, is het installeren
meestal in oktober en april. Het precieze tijdstip hangt echter ook af van het
moment waarop er nieuwe kinderen bij de groep komen van buitenaf. Tijdens het
installeren wordt de vlag van Scouting Nederland vastgehouden door twee welpen
die al geïnstalleerd zijn. Achter de vlag staat de teamleider die de belofte voorzegt.
De welp die wordt geïnstalleerd legt zijn linkerhand op de vlag en salueert met de
rechterhand met de wijs- en middelvinger. Het gebruik van de linkerhand is
gekozen omdat dit de hand is die het dichtste bij je hart zit. Hij/zij zegt de belofte
na, deze luidt als volgt: ‘ik beloof mijn best te doen, een goede welp te zijn,
iedereen te helpen waar ik kan, en mij te houden aan de welpenwet, jullie kunnen
op mij rekenen’. Dit laatste zegt hij/zij met het gezicht naar de groep toe. Daarna
wordt de das van scouting Beyloo ter Horst omgehangen en worden het installatieen speltakteken opgespeld of ontdaan van de tape. Als alle nieuwe kinderen
geïnstalleerd zijn, lopen zij een rondje langs alle welpen. Zij geven de linkerhand
en zeggen ‘welkom bij de groep’.
Nieuwe welpen die komen van de bevers mogen de das al om omdat ze al zijn
geïnstalleerd bij de groep. Bij hen hoeft alleen het installatie- en het speltakteken
te worden opgespeld of ontdaan van tape.
2.6 Bijzondere opkomsten
De welpen hebben jaarlijks een aantal bijzondere opkomsten:
• Overvliegen: dit is een groepsactiviteit en vindt twee keer per jaar plaats.
Het eerste overvliegmoment is tijdens het startkamp (eerste weekend van
september). Het tweede overvliegmoment vindt meestal begin februari
plaats.
• JOTA: Dit is een wereldwijd evenement met scoutinggroepen onderling
waar het draait om communicatie. JOTA vindt plaats tijdens het derde
weekend van oktober.
• Natuurwerkdag: Dit is een activiteit die ondernomen wordt met de welpen
en de scouts en in samenwerking met Staatsbosbeheer. Deze activiteit vindt
plaats op de eerste zaterdag van november.
• Sinterklaas: Tijdens de sinterklaasopkomst komen er zwarte pieten langs
en de kinderen krijgen cadeautjes. Sinterklaas is op de laatste zaterdag voor
5 december.
• Boerenkoolopkomst: Dit is de eerste opkomst van het nieuwe jaar. De
opkomst is op zaterdagavond uur en wijkt af van de normale tijd. Het gaat
om een groepsactiviteit.
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Groepsactie: Elk jaar wordt er een groepsactie gehouden met de hele
groep. Hiermee wordt geld opgehaald voor onder andere aanschaf van
materialen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de contributie zo laag gehouden
wordt en de bijdrage aan kampen beperkt blijft.
Brug bouwen: Elk jaar in juni wordt er in het centrum van Beilen een brug
gebouwd door de scouts, RSA, stam en GUG. De bevers en welpen helpen
niet bij de bouw van de brug maar gaan een activiteit in het dorp doen.

2.7 Kampen
In principe hebben de welpen vier kampen per jaar:
• Startkamp: Dit kamp vindt groepsbreed plaats tijdens het eerste weekend
van september. De welpen slapen in een tent en tijdens het kamp is er
sprake van een jaarlijks wisselend thema.
• Voorjaarskamp: Ter voorbereiding op het NPK wordt er elk jaar een
voorjaarskamp georganiseerd voor de welpen. Dit vindt in het voorjaar
plaats waarbij de kinderen binnen slapen. Er is sprake van een thema, vaak
hetzelfde thema als tijdens het NPK.
• Noorderlijk Pinkster Kamp (NPK): Dit kamp vindt plaats tijdens
Pinksteren. Het kamp duurt van vrijdag tot en met maandag in de
Marnewaard. Er is sprake van een thema waarbij de kinderen in de
opkomsten ervoor themakleding maken voor zichzelf.
• Zomerkamp: Dit kamp vindt tijdens de eerste week van de zomervakantie
plaats. Elk jaar gaan we naar een andere locatie toe. Tijdens het kamp is er
sprake van een thema en de kinderen slapen in tenten.
Daarnaast stimuleert de leiding de welpen om mee te doen met kampen als de
Hikes, Interessekampen en Trappersexpedities (HIT) met Pasen.
2.8 Leiding
De welpenleiding is elke opkomst aanwezig en bereidt de opkomsten van tevoren
voor. Over het algemeen is de regel dat er 1 leiding aanwezig is op 6 welpen.
De taken van de leiding bestaan uit:
- opkomsten organiseren: Elke week organiseren twee personen de opkomst.
Iedere opkomst staat in het teken van een activiteitengebied waarbij de leiding
spellen bedenkt in het teken van dat thema. Het opkomstenschema wordt uiterlijk
op de donderdag voor de opkomst rondgestuurd naar de rest van de leiding.
- opkomsten leiden: De leiding is voor de opkomst om 9.00 uur aanwezig. De
opkomst wordt dan voorgesproken en er worden activiteiten en spullen klaargezet.
Ook wordt de welpenvlag aan de vlaggenmast gehangen en de presentiemap wordt
uit de kast gepakt. Om kwart over 9 staat alle leiding buiten voor de kapschuur
om de kinderen te verwelkomen en vragen van ouders te beantwoorden. Tijdens
de opkomst leiden de personen de activiteiten en wordt er gekeken hoe de
kinderen het spel spelen. Na de opkomst blijft de leiding tot 12.30 uur om de
spullen op te ruimen en de kinderen met de ouders mee naar huis te geven.
- Kampen voorbereiden: Per kamp worden er enkel leden van het leidingteam
aangesteld om het kamp te organiseren. Dit houdt in dat het leidingteam een
zogeheten programma opstelt, een thema bedenkt en een kamplocatie uitzoekt
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voor de overnachting (indien nodig). Daarnaast wordt er door de leden van het
team die het kamp organiseren ook de financiën bijgehouden.
Naast deze taken zijn er een aantal taken onderverdeeld in het leidingteam. Zo is
er een teamleider en een penningmeester. Er zijn afspraken gemaakt wie de
ledenlijst, de wachtlijst en de aanschaf van de truien coördineert. Ook zijn er
afspraken met betrekking tot het onderhouden van contact met ouders/andere
speltakken.
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3. Scouts
3.1 Gang van zaken opkomst
De scouts hebben elke zaterdag opkomst van 9.30 uur tot 12.00 uur. De
opkomsten worden geopend door het hijsen van de vlaggen en het zeggen van de
wet. Normaal gesproken (tijdens gewone opkomsten) gebeurt dit samen met de
aanwezige speltakken (Bevers en Welpen). Tijdens de opening staan de scouts per
patrouille rond de vlaggenmast, waarbij de Patrouilleleider (PL) en AssistentPatrouilleleider (APL) aan de buitenkant staan en de overige patrouilleleden tussen
hen in. Tijdens de opening en sluiting zijn we stil, dragen geen hoofddeksel en
handschoenen en is de scoutfit en de das zichtbaar. Eén PL met 2 leden van zijn
patrouille staan voor de vlag. De 2 scouts hijsen de vlag, waarna de PL de
Scoutingwet zegt (zie hieronder). Tijdens het vlag hijsen wordt door alle scouts en
leiding gesalueerd (met 3 vingers van de rechterhand). Na het zeggen van de
Scoutingwet, wordt er ook gesalueerd, maar nu slechts door de 3 scouts bij de
vlaggenmast en de leiding salueert terug.
De wet gaat als volgt:
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.
De opkomst wordt (indien mogelijk) weer gezamenlijk met de aanwezige
speltakken afgesloten door het strijken van de vlaggen. Dit wordt gedaan door
dezelfde PL en helpers die openden. Na afloop salueren zij naar de leiding, die op
hun beurt terug salueren. Indien er mededelingen zijn, vinden die na de sluiting
plaats. Jarigen kunnen daarna trakteren (uiteraard nadat ze door de andere scouts
zijn toegezongen).
Afmelden voor opkomsten dient te gebeuren via scoutsbeilen@gmail.com. Dit kan
tot vrijdagavond 19.00. Latere afmeldingen dienen telefonisch of per SMS aan de
leiding te worden doorgegeven. Indien een scout niet verschijnt tijdens een
opkomst en deze niet is afgemeld, wordt de scout tijdens de opkomst gebeld om
te vragen naar de reden van zijn afwezigheid. Alhoewel er geen verplichting is om
alle opkomsten, kampen en andere activiteiten bij te wonen, wordt er wel een
absentielijst bijgehouden. Indien een scout regelmatig afwezig is, zal er contact
opgenomen worden om de situatie te bespreken.
3.2 Spelvisie
Scouting Nederland heeft in 2010 een nieuwe spelvisie geïntroduceerd, eenvoudig
te onthouden doordat de beginletters achter elkaar gelezen het woord ‘SCOUTS’
vormen. Met deze visie laten we duidelijk zien wat het doel en de activiteiten
binnen scouting zijn.
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Samen stappen we met veel plezier op de wereld af; dat verbindt ons
onderling.
• Code en traditie zijn onze basis, de wet en belofte onze waarde.
• Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur.
• Uitdaging zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige
scouts.
• Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar.
• Spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te
benutten.
Praktisch gezien geven we aan deze visie inhoud door onder meer: grote
bosspelen, hiken, pionieren, vuur en (voorbereidingen voor) kampen. Normaal
gesproken starten we iedere opkomst (na de Opening) met een zgn. Openingsspel
van ca. 15 a 20 minuten.
3.3 Nieuwe leden
Kinderen die aangegeven hebben dat zij wellicht lid willen worden van Scouting
Beyloo Terhorst worden op de wachtlijst geplaatst. Deze is in beheer van de
scoutsleiding.
Proefperiode
Op het moment dat er binnen de scouts ruimte is om een kind van de wachtlijst
toe te laten en hij minstens de leeftijd van 11 jaar heeft, zal hij uitgenodigd worden
om 3 opkomsten op proef mee te doen met de scouts. Hij krijgt een overzicht van
komende opkomsten mee.
Inschrijven
Tijdens de proefperiode, zal aan de toekomstige scout een inschrijfformulier
worden verstrekt, welke bij de scoutsleiding ingeleverd dient te worden. De leiding
zorgt voor verdere administratieve afhandeling.
Uitschrijven
Als een scout scouting op een gegeven moment toch niet meer leuk vindt en hij of
zij er liever mee wil stoppen, dan kan dat door zich af te melden. Dit gaat middels
een uitschrijfformulier die de leiding aan de scout geeft. De leiding zorgt ervoor
dat het ingevulde uitschrijfformulier bij de ledenadministratie terecht komt en er
wordt voor gezorgd dat de contributie wordt stopgezet. Het lidmaatschap kan per
30 juni en per 31 december worden beëindigd. De scoutfit kan vervolgens
ingeleverd worden bij/terug verkocht worden aan de groep, via Christa.
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3.4 Scoutfit
Alle scouts dragen een scoutfitblouse en een das. De
badges worden er volgens bijgevoegde afbeelding
op genaaid. Naambandjes van kampen en andere
activiteiten mogen op de linkermouw worden
genaaid. Verder staan we niet toe dat al te
uitbundige badges gedragen worden. In geval van
twijfel kan het beste bij de leiding geïnformeerd
worden. Patrouille-lintjes worden gedragen op de
linkerschouder. Behaalde insignes worden gedragen
op de linkermouw. De das mag volgens Scouting Nederland pas worden gedragen
na de installatie (zie hieronder). Wij wijken hier echter van af en staan toe dat de
scout deze direct draagt. Het installatieteken mag pas op scoutfitblouse gemaakt
worden nadat de scout geïnstalleerd is.
3.5 Installeren
Twee keer per jaar vliegen er welpen over naar de scouts. Enkele weken na het
overvliegen worden nieuwe scouts geïnstalleerd. Overvliegende welpen mogen
hun das omhouden, terwijl nieuwe scouts (van de wachtlijst) hun das tijdelijk
inleveren bij de leiding. Tijdens het installeren wordt de scoutsvlag door 2 scouts
vastgehouden. De scout die wordt geïnstalleerd legt zijn linkerhand op de vlag en
salueert met 3 vingers van de rechterhand naar de teamleider. Het gebruik van de
linkerhand is gekozen omdat dit de hand is die het dichtste bij je hart zit. De
teamleider van de scouts zegt de Belofte (Zie hieronder) regel voor regel voor,
waarna de scout hem nazegt. De laatste zin (“Jullie kunnen op mij rekenen”) zegt
hij met zijn gezicht naar de overige scouts gedraaid. Daarna wordt bij nieuwe
scouts van ‘buiten’ de das omgehangen. Tot slot maakt de scout een rondje langs
de leiding en scouts en geven de linkerhand. Deze zullen de nieuwe scout
begroeten met de woorden “Welkom bij de Groep” of “Welkom bij de Scouts”.
De belofte gaat als volgt:
Ik beloof mijn best te doen,
een goede scout te zijn,
iedereen te helpen waar ik kan,
samen met anderen het goede te zoeken en te bevorderen
en me te houden aan de Scoutingwet.
Jullie kunnen op me rekenen.
3.6 Bijzondere opkomsten
De scouts hebben jaarlijks een aantal bijzondere opkomsten:
• Overvliegen: het streven is de 1e opkomst na startkamp en 2e opkomst
van het nieuwe jaar. Welpen die 11 jaar oud zijn vliegen over naar de scouts
en wanneer de scout 15 jaar is vliegt deze in principe over naar de RSA.
• Natuurwerkdag: 1e zaterdag van november. We verlenen dan
medewerking aan een landelijke actie van Staatsbosbeheer.
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JOTA: 3e weekend van oktober. Jamboree On The Air staat in het teken van
contact leggen met andere scoutinggroepen (indien mogelijk wereldwijd)
met behulp van radiozenders.
Sinterklaas: de laatste zaterdag voor 5 december.
Boerenkoolopkomst: traditioneel is dit de 1e opkomst in het nieuwe jaar.
Een boerenkoolmaaltijd (verzorgd door de oudercommissie) na een
groepsbreed spel en afgesloten met kerstboomverbranding (verzorgd door
de Stam).
Groepsactie: Elk jaar wordt er een groepsactie gehouden met de hele
groep. Hiermee wordt geld opgehaald voor onder andere aanschaf van
materialen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de contributie zo laag gehouden
wordt en de bijdrage aan kampen beperkt blijft.

3.7 Kampen
In principe hebben de scouts 3 kampen per jaar:
• Noorderlijk Pinkster Kamp (NPK): met Pinksteren, een kamp voor
scoutinggroepen uit Noord-Nederland
• Zomerkamp: in 1e week van de zomervakantie met de eigen speltak
• Startkamp: 2e opkomst van het nieuwe seizoen met de hele groep
Daarnaast stimuleren wij de scouts om mee te doen met kampen als de Hikes,
Interessekampen en Trappersexpedities (HIT). Ook proberen we 1 keer per jaar
een eigen kampje te organiseren ter voorbereiding op de grotere kampen.
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4. RSA 476
4.1 Gang van zaken opkomst
De opkomsten zijn altijd op vrijdagavond en beginnen om 19.30uur. Om 21.30uur
is er het ‘half tientje’. Hier wordt de opkomst besproken, ‘wat vonden we ervan’
en worden er zaken besproken zoals; kampen en de organisatie daarvan,
mededeling van de leiding, etc.
De RSA heeft een besloten Facebookpagina waarin gecommuniceerd wordt met en
door de leden onderling. Hier meld je je ook af voor de opkomst. Afmelden doe je
op z’n laatst op donderdagavond.
4.2 Spelvisie
De RSA is een autonoom draaiende speltak dus er is een door de leden gekozen
bestuur. De leden bedenken en organiseren hun eigen programma, de begeleiding
ziet er op toe dat dit binnen zekere grenzen gebeurt en leidt waar nodig in goede
banen.
4.3 Nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen drie opkomsten meedraaien en daarna via de reguliere weg
inschrijven middels een inschrijfformulier.
4.4 Scoutfit
Bij de RSA gebruiken we de Scoutfitblouse, zoals bij de Scoutshop te koop is.

De insignes zitten volgens bovenstaande afbeelding op je scoutfitblouse.
4.5 Installeren
De installatie vindt plaats op een moment kort na het overvliegen, ook voor de zijinstromers. Tijdens de installatie staat de teamleider achter de vlag, welke over
een stok of paaltje hangt, gedragen door twee andere teamleden. Het lid staat aan
de andere kant van de vlag, beiden hebben de linkerhand op de vlag. De
rechterhand maakt een saluut. Het gebruik van de linkerhand is gekozen omdat
dit de hand is die het dichtste bij je hart zit.
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Het lid zegt de belofte op:
“Ik beloof een goede Explorer te zijn, iedereen te helpen waar ik kan en me te
houden aan de bereidverklaring.” Dan draait hij zij zich om en zegt: ‘Jullie
kunnen op mij rekenen’
4.6 Bijzondere opkomsten
Er zijn een aantal opkomsten waarbij de RSA meedoet:
• Boerenkoolopkomst: de leden nemen deel aan de opkomst en worden niet
als posthouder ingezet, tenzij anders overlegd.
• Overvliegen tijdens het startkamp.
4.6 Kampen
De RSA gaat zeker ook op kamp. Dit wordt grotendeels geregeld door de leden
zelf. De volgende commissies worden verdeeld onder de leden:
• Noordelijk PinksterKamp (NPK): de NPK-cie bestaat uit tenminste 3
leden en regelt het NPK, gaat naar de Koempoelan en vergaderingen samen
met de begeleiding.
• Zomerkamp: Het zomerkamp is een 10-daags kamp, het liefst in het
buitenland, en met een actief en uitdagend programma. Dit programma
wordt grotendeels door de zomerkampcie in elkaar gezet. Het vervoer van
en naar het Zomerkamp wordt vaak de begeleiding geregeld, evenals de
kampeerplaatsen, het liefst nadat dit door de zomerkampcie is uitgezocht.
• Startkamp.
4.7 Begeleiding
De begeleiding bestaat uit:
• Marieke van Ginkel
• Martje Dijkstra
• Thijs van Gasteren
• André Nienhuis
4.8 Regels
Onderstaande regels worden gehanteerd binnen de RSA:
• De leden zijn verantwoordelijk voor het programma, dus als de opkomst
niet goed in elkaar zit of slecht is voorbereid dan lossen de leden dit zelf
op.
• Zerotolerance beleid op het gebied van alcohol en drugs: Wordt een lid
betrapt op het gebruik hiervan dan gaat hij/zij meteen naar huis.
• Roken is niet verboden maar zeker niet gewenst. Leden kunnen roken
achter het RSA-hok en niet in het bijzijn van de rest. We gaan er niet over
liegen tegen ouders, vragen ouders ernaar dan krijgen zij eerlijk antwoord.
• Na het ‘half tientje’ kunnen de leden bij de Stam terecht voor een drankje.
Ook hier geldt: geen alcohol.
• Om 23.00 uur zijn alle RSA-leden naar huis.
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5. Stam/roverscouts De Eekschellers
5.1 Gang van zaken opkomst
Stam de Eekschellers is de speltak dat tot de Roverscouts behoord. De roverscouts
is het jongerenspeltak binnen Scouting Nederland voor jongeren van 18 tot 23
jaar. Een groep roverscouts wordt een stam genoemd.
Stam de Eekschellers heeft elke vrijdagavond opkomst van 19:30 tot 21:30 uur.
Het programma wordt, zoals gepland op de stamraad, georganiseerd door enkele
(meestal twee) stamleden. Om 19:30 uur wordt de opkomst geopend en het
programma uitgelegd. Rond 21:30 uur wordt de opkomst afgesloten. Het openen
en sluiten vindt meestal in informele sfeer plaats. Afmelden voor opkomsten
gebeurt minimaal één dag van tevoren bij de stamvoorzitter en de leden die de
opkomst organiseren.
De speltak heeft geen leiding of begeleiding en het maken van een programma
wordt geheel door de leden zelf gedaan. De stam wordt bestuurd door een eigen
bestuur,
bestaande
uit
een
voorzitter,
secretaris,
penningmeester,
materiaalcommissaris en barcommissaris. Het stambestuur wordt gekozen door
alle leden van de stam, maar het verenigingsbestuur is eindverantwoordelijk voor
wat er zich binnen de stam afspeelt. Het stambestuur wordt voor een termijn van
één jaar aangesteld en kan herkozen worden. De verkiezing vindt elk jaar plaats
in het eerste kwartaal van het nieuwe scoutingseizoen. De stam kan een
stamadviseur van buiten de stam aanstellen, mits dit in de groepsraad
(verenigingsbestuur en teamleiders) wordt overlegd. Deze adviseur dient ouder te
zijn dan 23 jaar.
5.2 Spelvisie
Het programma van de roverscouts sluit aan op de doorlopende leerlijn van
Scouting Nederland. Dit houdt in dat de leden zelf initiatief nemen en
verantwoordelijk zijn voor het organiseren en uitvoeren van opkomsten en
kampen. De activiteiten passen in de progressie matrix van Scouting Nederland en
zijn uitdagend genoeg voor roverscouts. De activiteiten sluiten zodanig aan op de
bestaande kennis dat ook nieuwe vaardigheden opgedaan kunnen worden. De
activiteiten
en
opkomsten
bevinden
zich
afwisselend
binnen
de
activiteitengebieden:
buitenleven,
expressie,
identiteit,
internationaal,
samenleving, sport en spel, veilig en gezond & uitdagende scoutingtechnieken. De
activiteiten passen binnen de spelvisie van Scouting Nederland: Samen, Code,
Outdoor, Uitdaging, Team, Spel.
Het programma van een individuele roverscout bestaat uit drie fases: de proloog,
het traject en de epiloog. In de proloog, tot aan de installatie, denkt het lid na over
de uitdagingen die hij/zij waar wil maken als roverscout. Tijdens het traject is het
aan de roverscouts om zijn/haar eigen en andermans uitdagingen waar te maken.
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De epiloog zijn de laatste paar maanden als roverscout. In deze periode denkt de
scout na over zijn/haar uitdagingen en over zijn/haar verdere toekomst bij
scouting Beyloo ter Horst. De roverscouts dient daarnaast de keuze te maken of
hij/zij naar de GUG wil.
Tijdens groepsbrede activiteiten wordt in uniform geopend bij de vlaggenmast. Bij
de roverscouts zijn twee wetten: de scoutingwet en de roverscoutswet. Door de
gehele stam wordt de roverscoutswet uitgesproken als daar door de voorzitter
naar de wet gevraagd wordt.
De roverscoutwet gaat als volgt:
Ik dien.
De speltak sluit aan bij de ontwikkeling en ervaringen die je bij de RSA hebt
doorgemaakt. De roverscouts hebben een ondersteunende functie binnen de
scouting Beyloo ter Horst. De stam hanteert en volgt naast het huishoudelijk
regelement en het groepshandboek van scouting Beyloo ter Horst ook haar eigen
normen & waarden:
Normen & Waarden van de Stam:
Ieder Stamlid respecteert zichzelf en anderen.
Ieder Stamlid handelt volgens de scoutingwet.
Ieder Stamlid stelt zich actief op voor zowel speltak als groep.
Ieder Stamlid staat open voor de gedachten van een ander.
In al het handelen van ieder Stamlid gaat het groepsbelang voorop.
Ieder Stamlid is actief behulpzaam voor hulpbehoevenden.
Ieder Stamlid is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie naar jongere groepsleden.
Ieder Stamlid streeft naar ontwikkeling van zichzelf en anderen.
Ieder Stamlid is basis-bekwaam met scoutingvaardigheden.
Ieder Stamlid heeft in zijn handelen respect voor zijn omgeving.
5.3 Nieuwe leden
Nieuwe leden van buiten scouting Beyloo ter Horst hebben een proefperiode van
4 opkomsten. Hierna moet worden besloten of een nieuw lid zich inschrijft bij
scouting Beyloo ter Horst of niet. Inschrijven voor een lidmaatschap geschiedt door
of namens betrokkene bij de ledenadministratie van Scouting Beyloo ter Horst
middels het inschrijfformulier. De aanmelding wordt door of namens het
verenigingsbestuur van de Vereniging Scouting Beyloo ter Horst beoordeeld.
RSA die in september 18 jaar zijn, mogen in september ‘overvliegen’ naar de stam.
Dit gebeurt in overleg tussen de RSA-begeleiding en het stambestuur. De
‘overvliegende’ leden zijn al lid van scouting Beyloo ter Horst en hoeven zich niet
opnieuw in te schrijven.
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5.4 Scoutfit
De roverscouts hebben een brique (steenrode) scoutfitblouse, polo en sweater.
Het dragen van een scoutfitblouse is tijdens de reguliere opkomst niet verplicht,
de polo is wel verplicht om te dragen. Bij groepsactiviteiten is het dragen van de
scoutfitblouse wel verplicht. De scoutfitblouse dient een installatieteken,
speltakenteken, groepsnaambandje en stamnaambandje te bevatten (zie figuur
1). Het dragen van de groepsdas is bij alle activiteiten en opkomsten verplicht.

Figuur 1: Indeling uniformblouse bij de roverscouts

5.5 Installeren
Nieuwe leden van de RSA en van buiten scouting worden na 4 weken geïnstalleerd
binnen de roverscouts. Hierbij wordt de roverscouts belofte afgelegd zoals
hieronder vermeld. Na installatie zijn de nieuwe leden onderdeel van de stam De
Eekschellers en hebben zijn een stem in de verkiezingen.
De roverscouts belofte gaat als volgt:
Ik beloof1 mijn best te doen een goede roverscout te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen.
Ik wil de kansen die ik krijg benutten, door zo goed mogelijk om te gaan met de
middelen die mij ter beschikking staan.
Ik wil ontdekken op welke manier ik een bijdrage kan leveren aan de
samenleving, zowel binnen als buiten Scouting.
Jullie kunnen op mij rekenen.
5.6 Bijzondere opkomsten
Bijzondere opkomsten zijn opkomsten die buiten de reguliere opkomsten vallen.
Bijzonder opkomsten zijn overvliegen, stametentje, boerenkoolopkomst, eieractie,
brugbouwen en kampen. In overleg kunnen andere bijzondere opkomsten gepland
worden. Ook de stamraad behoort tot de speciale opkomsten, hoewel deze binnen
de reguliere opkomst valt.
• Stamraad: In de stamraad wordt het programma en het beleid van de stam
vastgesteld. Tevens is de stamraad een medium om zaken vanuit de
Facultatief is hier de toevoeging ‘met de hulp van God’, waarmee God staat voor de
verschillende benamingen die hier vanuit verschillende geloofsrichtingen voor worden
gebruikt.
1
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groepsraad (verenigingsbestuur, teamleiders en per onderdeel één
speltakleiding) over te brengen naar alle staleden en vice versa. De
stamraad vindt 4 keer per jaar plaats.
Overvliegen: Deze opkomst vind twee keer per jaar plaats. Tijdens de
opkomst ‘vliegen’ de RSA die 18 jaar zijn of dit in het komende jaar worden,
symbolisch over naar de roverscouts. Hierbij moeten de RSA een uitdagende
activiteit doen. Het overvliegen van RSA vindt één keer per jaar aan het
begin van het nieuwe scoutingseizoen. Tijdens de andere overvliegopkomst
‘vliegen’ roverscouts over naar de GUG. Wanneer een roverscout de leeftijd
van 23 jaar heeft, moet het lid naar de GUG. Dit gebeurt in overleg met het
stambestuur en GUG-bestuur. Tijdens de stamraad en in overleg met de
GUG wordt een datum geprikt voor deze opkomst.
Stametentje: Het stametentje is een bijzondere opkomst in informele
sfeer. Deze opkomst vindt rond de feestdagen plaats, waarbij de feestdagen
en het nieuwe jaar wordt gevierd met een etentje en eventueel een gezellige
activiteit.
Boerenkoolopkomst: De boerenkoolopkomst is een opkomst met alle
leden van scouting Beyloo ter Horst. De opkomst bestaat uit een activiteit,
een boerenkoolmaaltijd en een kampvuur. Stam de Eekschellers heeft in
deze activiteiten een ondersteunende rol. Deze opkomst is de eerste
opkomst van het nieuwe jaar.
Groepsactie: Elk jaar wordt er een groepsactie gehouden met de hele
groep. Hiermee wordt geld opgehaald voor onder andere aanschaf van
materialen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de contributie zo laag gehouden
wordt en de bijdrage aan kampen beperkt blijft.
Brugbouwen: Deze opkomst vindt plaats aan het einde van het seizoen.
De pioniervaardigheden van de leden wordt hierbij getest. De stam heeft in
eerste instantie een ondersteunende rol en bouwt daarnaast ook mee aan
de brug.

5.7 Kampen
Gedurende het jaar worden er meerdere kampen georganiseerd voor en door de
roverscouts.
• Startkamp; Dit kamp vindt plaats aan het begin van het seizoen. Een
afgevaardigde van de roverscouts helpt mee in de organisatie en tijdens het
kamp hebben de stamleden een ondersteunende rol.
• JOTA-JOTI; De Jamboree On The Air en de Jamboree On The Internet zijn
landelijke activiteiten waar scouting Beyloo ter Horst als groep aan
meedoet. Tijdens dit kamp hebben de roverscouts een eigen programma in
het teken van de JOTA-JOTI en vervullen daarnaast ook een
ondersteunende rol bij groepsactiviteiten. Het kamp vindt plaatst in het
derde volle weekend van oktober.
• NPK; Het Noordelijk PinksterKamp vindt jaarlijks plaats tijdens het
pinksterweekend in de Marnewaard te Lauwersoog. Het hoofddoel van het
evenement is het leggen van nieuwe contacten en het onderhouden van
bestaande contacten met andere scoutinggroepen. Daarnaast is het ook
gewoon
een
spannend
en
avontuurlijk
kamp
waarbij
je
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•

kampeervaardigheden kunt leren (verbeteren) en waarbij ook allerlei
spellen en andere scoutingtechnieken aan bod komen.
Zomerkamp; Rond de zomervakantie organiseren de stamleden zelf een
zomerkamp. Er wordt gestreefd naar een locatie in het buitenland en
uitdagende activiteiten die binnen de spelvisie van scouting Nederland
passen. De data, locatie en activiteiten worden door de roverscouts zelf
bedacht en georganiseerd, waarbij rekening wordt gehouden met de
interesses van de roverscouts.

5.8 Bar
Als bar binnen Beyloo ter Horst is alleen het Stamhok aangewezen. Deze ruimte is
bedoeld om gezellig na een opkomst te kunnen napraten onder het genot van een
hapje en/of een drankje. Tijdens reguliere opkomsten is de bar gesloten. Volgens
de wettelijke bepalingen dient tijdens het schenken van alcohol in
verenigingsverband minimaal 1 persoon aanwezig te zijn die in het bezit is van
een certificaat Sociale Hygiëne. Alcohol mag alleen gedronken worden buiten
opkomsten en wanneer alle jeugdleden, met uitzondering van de RSA van het
Scoutingterrein vertrokken zijn. De RSA mogen geen alcohol nuttigen, zoals is
vastgelegd in de wettelijk bepalingen. Tevens is het beleid dat er alleen licht
alcoholische dranken mogen worden genuttigd en geen sterke drank. Daarnaast is
zichtbaar dronkenschap niet geoorloofd op het terrein en in de gebouwen van
Beyloo ter Horst.
Gebruikers van de bar kopen een barkaart. Men kan kiezen tussen een barkaart
van €5, €10, €20 of €50. Deze barkaarten verkoopt de Penningmeester.
Consumpties worden afgestreept op deze barkaart door de Stamleden die
bardienst draaien. De Stamleden draaien bardiensten. Dit betekent dat er
maximaal twee stamleden achter de bar plaatsnemen. Deze stamleden dragen de
verantwoordelijkheid voor het leveren en afstrepen van consumpties. Alle
consumpties op vrijdagavond dienen verkregen te worden via deze
leden. Wanneer je als bezoeker van het Stamhok een drankje o.i.d. wil halen, kan
dat dus aan de bar. Tevens is de regel “geen barkaart, geen consumptie” van
kracht. Dit betekent dat wanneer iemand een volle barkaart/geen barkaart heeft
de Stam niet sponsort. Hij/zij moet de consumptie van iemand anders krijgen of
een nieuwe barkaart kopen.
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6. Gouden Uilen Gilde
6.1 Gang van zaken opkomst
De GUG (Gouden Uilen Gilde) komt ongeveer eens per 6 weken bij elkaar. De
opkomsten zijn in principe in de RSA blokhut, maar het kan ook ergens anders zijn
(afhankelijk van de opkomst). Aan het begin van het seizoen wordt een
programma gemaakt voor het gehele seizoen; data worden vastgelegd en er wordt
bepaald wie de opkomst organiseert. De opkomsten worden bij toerbeurt door de
leden georganiseerd. De organisatoren van een opkomst zorgen voor de
communicatie en eventuele materialen die nodig zijn voor de opkomst. De
secretaris/penningmeester zorgt voor de catering van de opkomst. Er wordt altijd
een activiteit georganiseerd op de opkomst, om het blijvend interessant te houden
voor de leden. Dit kan bijvoorbeeld een hike zijn, een creatieve activiteit, maar
ook het organiseren van een activiteit voor de gehele Beyloo ter Horst groep. De
GUG heeft geen vaste verplichtingen ten aanzien van groepsactiviteiten, maar zal
wel altijd proberen hierbij aanwezig te zijn. Tijdens een opkomst wordt er niet
geopend of gesloten. Aan- en/of afmelden wordt gedaan via de mail en/of
WhatsApp. De organisator van de opkomst coördineert dit.
6.2 Spelvisie
De oorspronkelijke visie van de GUG was dat we oud-leden opnieuw bij de groep
willen betrekken en deze leden een mogelijkheid te geven om scouting op een
ongedwongen manier te blijven beleven. Afgeleide van deze doelstelling kan zijn
dat de leden van de GUG een bijdrage leveren aan activiteiten binnen de groep.
Inmiddels is de GUG ook een vervolg geworden voor stamleden die de leeftijdgrens
van de stam hebben bereikt. De GUG biedt de mogelijkheid om actief binnen
scouting te blijven. Om dit blijvend interessant te houden, zullen we elke opkomst
een echte activiteit organiseren.
6.3 Nieuwe leden
Oud-leden en leden die te oud zijn of zich te oud voelen voor andere speltakken
binnen de groep zijn welkom binnen de GUG, vanaf 23 jaar. In beginsel is de GUG
voor oud-leden van scouting Beyloo ter Horst. Niet oud-leden die scouting Beyloo
ter Horst een warm hart toedragen kunnen in principe ook toetreden, nadat ze een
vrijwilligersfunctie binnen de groep hebben vervuld. De leden van de GUG zijn
verspreid over heel Nederland. Door deze spreiding en het feit dat de meeste leden
een gezinsleven hebben zullen opkomsten een wisselende bezetting hebben.
Iedereen is welkom bij de GUG en dus hebben we geen proefperiode ingesteld.
Andersom kan wel – potentiele leden kunnen een paar opkomsten proeven,
waarna ze besluiten om wel of niet lid te worden. Inschrijven gebeurt via het
standaard inschrijfformulier als het om nieuwe leden gaat. Bij leden die
doorstromen kan dat geregeld worden via de ledenadministratie.
6.4 Scoutfit
GUG-leden kunnen een scoutfitblouse hebben van elke scouting kleur. Meestal
wordt de scoutfitblouse niet gedragen bij de opkomst, maar de GUG sweater of
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polo (in de bordeaux rode kleur). De groepsdas wordt gedragen tijdens
activiteiten.
6.5 Installeren
GUG-leden worden officieel opgenomen binnen de GUG na een overvlieg-opkomst.
Die opkomst kan allerlei vormen aannemen. Dit kan eventueel samenvallen met
het startkamp. Er wordt daarnaast niet geïnstalleerd.
6.6 Bijzondere opkomsten
In principe is iedere opkomst bij de GUG bijzonder. Er zijn een aantal opkomsten
die elk jaar terugkomen. Zo is de GUG actief bij het startkamp, de JOTA, en de
boerenkoolopkomst. In januari wordt het GUG-diner gehouden, een activiteit
waarbij bijna alle leden van de GUG aanwezig zijn. De afsluitende bijeenkomst in
het seizoen is vaak een familieopkomst, waarbij partners en kinderen ook
deelnemen aan de activiteit.
Als afgeleide van de GUG zijn een aantal activiteiten ontstaan. Een deel van de
GUG is comm-support gestart, een klein groepje die de radio communicatie
verzorgd voor grote scoutingactiviteiten in het noorden van Nederland. Ook de
groep kan hier (kosteloos) gebruik van maken. Ook is een groep GUG’ers kitchen
support gestart – het onderhouden en gebruiken van een oude militaire
veldkeuken. Deze keuken wordt ingezet bij scoutingactiviteiten. Verder is de GUG
actief bij het ondersteunen van het beheer en onderhoud van scoutingmaterialen.
6.7 Kampen
De GUG is aanwezig (hoewel beperkt) op het startkamp en bij de JOTA. Verder
gaat de GUG sinds een aantal jaren naar het NPK als aparte groep.
6.8 Financiën
De GUG krijgt geen budget voor haar activiteiten van de groep. De GUG financiert
haar eigen activiteiten door het instellen van een “pot” en zodoende de kosten van
de opkomsten hoofdelijk om te slaan. Hiervoor is gekozen omdat niet alle leden
op alle opkomsten aanwezig zullen zijn. Wanneer de GUG activiteiten voor andere
onderdelen van de groep organiseert, wordt per activiteit bekeken, hoe met
eventuele kosten zal worden omgegaan. De GUG kan in overleg gebruik maken
van de faciliteiten van de groep (gebouwen, terrein, materialen). De GUG-leden
betalen contributie gebaseerd op bovenstaande punten.
6.9 Bestuur
Het bestuur van de GUG bestaat uit de rollen: Voorzitter, Secretaris en
Penningmeester. Een GUG-lid kan meerdere rollen op zich nemen. De taken
worden binnen de groep verdeeld. Iemand kan zich beschikbaar stellen om taken
op zich te nemen. Alle leden van de GUG kunnen stemmen als dat nodig zou
moeten zijn. Er is geen tijdslimiet op het vervullen van de taken. De voorzitter is
de vertegenwoordiger van de GUG in de groepsraad. Hij/zij zal zorgen voor
vervanging in de groepsraad mocht hij/zij zelf niet beschikbaar zijn.
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IV.

Veiligheid

1. Sociale veiligheid
1.1 Gedragscode
Scouting Beyloo ter Horst vindt een veilige omgeving voor haar (jeugd-)leden
belangrijk. Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel,
plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met ongewenst
gedrag. Maar naast alle vrolijke en leuke momenten kunnen Scoutinggroepen
helaas ook wel eens te maken krijgen met (het vermoeden van) ongewenst gedrag
(zie begripsbepaling voor definitie). Daarom streeft Scouting Beyloo ter Horst naar
bruikbare en geaccepteerde gedragsregels voor de leden en jeugdleden.
Deze specifiek gekozen gedragsregels moeten leiden tot preventie en zo nodig
bestrijding van ongewenst gedrag. De gedragsregels zijn er in de eerste plaats
natuurlijk voor de leden, maar Scouting Beyloo ter Horst wil d.m.v. deze
gedragsregels ook naar buiten toe, met name naar de ouders/verzorgers van de
jeugdleden, duidelijk maken hoe binnen de scouting wordt omgegaan met haar
(jeugd-)leden.
Uitgangspunten hierbij zijn:
• De gedragsregels bevorderen een veilige omgeving, waarbinnen alle (jeugd)leden zich prettig voelen.
• De gedragsregels dragen bij aan de preventie van ongewenst gedrag in
ruime zin.
• De gedragsregels bevorderen het vragen en bieden van duidelijkheid en
gaan het doen van aannames tegen.
• De gedragsregels dienen de goede spontaniteit in de omgang van
(bege)leiding met kinderen, kinderen onderling en (bege)leiding onderling
te waarborgen.
• De gedragsregels moeten passen binnen het streven naar openheid,
integriteit en transparantie.
1.2 Begripsbepaling
• Onder "scouting”: wordt verstaan: Scouting Beyloo ter Horst.
• Onder "leden" wordt verstaan: alle meerderjarige leden (dus ook
leidinggevenden en overige kaderleden) van Scouting Beyloo ter Horst.
• Onder “jeugdleden” wordt verstaan: alle minderjarige leden van Scouting
Beyloo ter Horst.
• Onder "jongere speltakken" wordt verstaan: de bevers en de welpen.
• Onder "oudere speltakken" wordt verstaan: de scouts, de explorers en de
roverscouts.
• Onder ongewenst gedrag, ook wel grensoverschrijdend gedrag genoemd,
verstaan we hier alle vormen van geweld, of het vermoeden ervan. Denk
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onder meer aan seksueel misbruik en het gebruik van andere vormen van
lichamelijk en psychisch geweld.
1.3 De gedragscode omvat:
1. Leden en jeugdleden spreken elkaar aan op het naleven van
gezamenlijk vastgestelde gedragsregels.
2. Leden en jeugdleden hanteren het uitgangspunt dat iedereen
gelijkwaardig is.
3. Leden en jeugdleden hebben het volste vertrouwen in elkaar.
4. Leden en jeugdleden scheppen een klimaat, waarin leden en
jeugdleden zich veilig voelen.
5. Leden en jeugdleden zijn eerlijk en behandelen anderen met respect,
zoals zij ook zelf met respect behandeld willen worden.
6. Leden en jeugdleden creëren ruimte voor elkaar om verschillend te
zijn.
Deze
verschillen
kunnen
betrekking
hebben
op
persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen.
7. Leden en jeugdleden scheppen voorwaarden om een positief zelfbeeld
te ontwikkelen. Wij besteden actief aandacht aan zelfredzaamheid en
weerbaar gedrag.
8. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het
jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
9. 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. 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.
10. 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.
11. 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 vertrouwenspersoon
binnen de vereniging.
12. 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.
1.4 Pesten
Een (jeugd-)lid wordt gepest als het herhaaldelijk en langdurig te maken heeft met
negatieve handelingen van één of meerdere andere (jeugd-)leden. Dat kan
openlijk gebeuren, maar ook in de vorm van het structureel iemand buiten de
groep sluiten of via internet. Wanneer er signalen zijn van pestgedrag onder
(jeugd-)leden is het belangrijk om dit te bespreken. Wanneer het pesten ondanks
alle inspanningen doorgaat of opnieuw de kop opsteekt, zal de speltakleiding over
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kunnen gaan tot het inschakelen van hulp. De aanpak van pesten wordt
beschreven in het infoblad, zie bijlage 1.
1.5 Discriminatie en racisme
Binnen scouting wordt iedere vorm van discriminatie en racisme niet getolereerd.
De leiding neemt duidelijk afstand van discriminatie en racisme. De behandeling
van gesignaleerde discriminerende en racistische taal en/of gedragingen gebeurt
overeenkomstig de procedure zoals die is beschreven bij pesten.
1.6 Lichamelijk geweld
Binnen scouting wordt iedere vorm van lichamelijk geweld niet getolereerd. Bij
overtreding van deze regel worden de ouders op de hoogte gesteld en zal er een
gesprek aangegaan worden met hen en het (jeugd)lid.

2. Fysieke veiligheid
2.1 Veiligheidsbladen
Er zijn vanuit Scouting Nederlands diverse veiligheidsbladen aanwezig. Deze zijn
te vinden via de link:
https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid/veiligheidsbladen
2.2 Brandveiligheid
Hieronder wordt de procedure beschreven met betrekking tot de brandveiligheid,
welke gehanteerd wordt bij scouting Beyloo ter Horst.
Stel uzelf en andere aanwezige personen op de hoogte van:
• De indeling van de gebouwen waar u zich bevindt en waar gaat
overnachten.
• De vluchtwegen en de nooduitgangen en overtuig u ervan dat deze niet zijn
geblokkeerd.
• De evt. aanwezige brand- en rookwerende deuren.
• De wijze waarop bij brand moet worden gehandeld.
• De plaats en de werking van de kleine blusmiddelen, zoals draagbare
blustoestellen en brandslanghaspels en de brandmelders.
In geval van brand:
• Bel het alarmnummer 112 en geef het volgende door:
o wat er aan de hand is
o waar er hulp nodig is.
o Welke hulpdienst er nodig lijkt te zijn: politie, brandweer of
ambulance.
• Waarschuw alle aanwezige personen.
• Sluit ramen en deuren.
• Zorg voor uw eigen veiligheid.
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•
•

Begin met de blussing (indien verantwoord en mogelijk).
Informeer bij aankomst van de brandweer en/of politie, deze zo uitgebreid
mogelijk over de plaats en omvang van de brand.

Open vuur:
• Bij zeer droge perioden is roken en open vuur, mede op last van de
Brandweer en Staatsbosbeheer op het gehele terrein verboden.
• Het maken van een kampvuur of open vuur is toegestaan, echter alleen in
de kampvuurkuil of in de vuurplaats (zie plattegrond op onze website),
met uitzondering van tafelvuren.
• Het vuur moet klein en overzichtelijk zijn en er dienen blusmiddelen
aanwezig te zijn.
• Permanente bewaking van het vuur is vereist.
Denk er aan:
• Gooi afval nooit op plaatsen waar dit niet hoort.
• Maak asbakken (alleen buiten gebruiken) leeg in brandveilige asverzamelaars.
• Gooi brandende en/of gloeiende stoffen alleen in metalen emmers met
deksel en niet in kunststof vuilnisbakken.
• Plaats goederen niet zodanig dat vluchtwegen worden belemmerd.
• Houd nooduitgangen aan zowel de binnen- als de buitenzijde vrij van
obstakels.
• Zorg
dat
kleine
blusmiddelen
(draagbare
blustoestellen
en
brandslanghaspels) altijd goed zichtbaar en bereikbaar zijn.
• Zet zelfsluitende deuren nooit vast in geopende stand.
• Zorg dat de transparantverlichting, tijdens de aanwezigheid van personen
in de gebouwen, altijd brandt.
• Meld defecten aan installaties en voorzieningen die voor de veiligheid van
belang zijn direct aan de beheerder (zie infobord bij toegang terrein).
• De laatst verantwoordelijke persoon, aan het einde van de activiteiten,
controleert de gebouwen op: orde, netheid, sluiting van ramen en deuren,
stand van de schakelaars en thermostaat (13°C), etc. zodat het risico van
brandgevaar niet onnodig wordt verhoogd.
Het is verboden:
• Ontploffingsgevaarlijke stoffen (zoals vuurwerk) en hoeveelheden van meer
dan 0,3 liter vluchtige, brandbare vloeistoffen (zoals aceton/wasbenzine)
mee te brengen.
• Kleding of andere goederen te wassen in vluchtige, brandbare vloeistoffen
zoals wasbenzine
• Gebruik te maken van vaste of vloeibare spiritus
• In de gebouwen met vloeibaar gasgevulde toestellen (gasaanstekers
uitgezonderd) of gereedschappen te gebruiken
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•
•
•

Voor elektrische aansluitingen andere dan goedgekeurde stekkers,
stekkerdozen of contacten te gebruiken
In de gebouwen afval te verbranden zoals brieven en oud papier, houd
lucifers en aanstekers buiten bereik van kinderen.
kinderen onder de 12 jaar alleen en zonder toezicht in de gebouwen achter
te laten

2.3 Ontruiming
Er is een calamiteitenplan opgesteld door het verenigingsbestuur van scouting
Beyloo ter Horst. Dit calamiteitenplan is te vinden op de gezamenlijke Google Drive
van Scouting Beyloo ter Horst. Daarnaast is het plan bekend en gedeeld met alle
vrijwilligers.
Daarnaast wordt er een slaapregister bijgehouden wanneer er door leden van
Scouting Beyloo ter Horst wordt overnacht in het gebouw of op het terrein. Dit
slaapregister dient volledig ingevuld te worden.
3. EHBO
3.1 Kwalificatie
Binnen scouting Beyloo ter horst bestaat de richtlijn dat er twee leiding per
speltak een EHBO-kwalificatie in hun bezit hebben. De kosten voor deze
kwalificatie worden vergoed door de groep, mits er overleg is geweest met de
groepspenningmeester. Er is een lijst met gekwalificeerde EHBO’ers op de Google
Drive van scouting Beyloo ter Horst en op Scouts Online (SOL) beschikbaar.
3.2 EHBO-dozen
In elk gebouw hangt een EHBO-doos. Deze is verzegeld en wordt alleen gebruikt
als de EHBO-doos van de eigen speltak niet binnen bereik is. De EHBO-dozen
worden eenmaal per jaar gecontroleerd.
De EHBO-dozen van de speltakken worden eenmaal gecontroleerd en aangevuld
voor het NPK. Hiervoor is één iemand binnen de groep aangewezen. Op de Google
Drive van Scouting Beyloo ter Horst is een checklist beschikbaar voor de EHBOdozen van de speltakken. De EHBO-dozen die in het gebouw hangen worden niet
meegenomen op kampen. Hiervoor zijn de eigen EHBO-dozen beschikbaar bij de
speltakken bestemd.
4. Aansprakelijkheid en verzekeringen
Onderdeel van het lidmaatschap
van Scouting Nederland
is
een
aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. De overige
verzekeringen,
zoals
een
bestuursaansprakelijkheidsverzekering,
transportverzekering,
gebouwenen
inventarisatieverzekering
en
de
aanhangwagen verzekering zijn afgesloten bij Univé.
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V.

Algemene privacy wetgeving

Scouting Beyloo ter Horst heeft een privacy statement. Deze is te vinden op de
website: www.beylooterhorst.nl. De belangrijkste onderwerpen zijn hieronder kort
weergegeven.
1. Algemeen
• Verstrekken van persoonsgegevens van leden van Scouting Nederland aan
een niet bij Scouting Nederland aangesloten of door Scouting Nederland
gecontracteerde organisatie/externe organisatie is niet toe gestaan. Deze
organisaties kunnen terecht bij communicatie@scouting.nl.
•

Alle gegevens die jij mag inzien in scouts online, zijn strikt voor jou. Jij
hebt er toestemming voor en iemand anders misschien niet. Het is dan
dus ook niet de bedoeling dat je gegevens doorgeeft aan anderen, je hebt
hierbij een verplichting tot geheimhouding.

•

Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of
onrechtmatige verwerking - dus aan datgene waartegen de
beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden. Als er sprake is van
een datalek meld je dit, volgens de procedure, bij Scouting Nederland. Er
zal dan ondersteuning komen vanuit scouting Nederlands om ervoor te
zorgen dat dit volgens de regelgeving wordt afgehandeld.
Voorbeelden van datalekken zijn:
o een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegeven
o een gestolen/verloren laptop/telefoon
o een inbraak in een databestand door een hacker
o verlies van de deelnemerslijst van een kamp
o het zoekraken van de papieren aanwezigheidslijst van je opkomst

•

Tot 18 jaar is er toestemming van ouders nodig om in een whatsappgroep
of iets vergelijkbaars mee te mogen doen.

•

Alle leden dienen tijdens een (buitenlands) kamp zelf hun identiteitsbewijs
te bewaren. Dit mag niet door (bege)leiding gedaan worden. Het is wel
belangrijk hier goede afspraken met de leden over te maken.

2. Foto-en videomateriaal.
Foto’s, zeker van kinderen, worden al heel snel als (bijzondere) persoonsgegevens
gezien. Het gaat dan om foto’s waarop iemand herkenbaar is. Om iets met foto’s
te doen moet je toestemming hebben van het lid of de wettelijk
vertegenwoordiger.
Het is het beste om de foto’s niet op een openbare plek op internet te zetten. Je
hebt dan geen controle meer over wat er mee gebeurt. Gebruik beveiligde
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omgevingen waar alleen (groepen van) leden bij kunnen. Er wordt van de leiding
en leden verwacht dat ze geen foto’s of filmpjes op sociale media zetten die
anderen in verlegenheid kunnen brengen of (emotionele of fysieke) schade kunnen
berokkenen.
3. Bijzondere persoonsgegevens.
Bijzondere gegevens over gezondheid, maar ook foto’s, mogen niet verwerkt
worden. Tenzij daarop een uitzondering is op een wettelijke grondslag. Voor
gebruik binnen Scouting is dat eigenlijk alleen wanneer er toestemming voor is
gegeven.
Als je deze gegevens wilt verwerken, moet het lid of de ouder dus ondubbelzinnig
toestemming geven: ze moeten weten wat je met de gegevens wilt gaan doen.
Verwerken, waaronder bewaren, mag alleen voor zover het nodig is. Zodra de
gegevens niet meer voor het beoogde doel nodig zijn, moeten ze vernietigd worden
op een veilige manier.
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VI.

Afspraken vereniging

1. Inschrijfprocedure
Voor ieder nieuw lid geldt, behalve bij de GUG, een wederzijdse proefperiode van
drie opkomsten. Na deze drie opkomsten besluit dit nieuwe lid, gezamenlijk met
de leiding van de speltak, zich wel of niet in te schrijven bij de speltak. Het nieuwe
lid vult hiervoor het inschrijfformulier in dat ze van de speltakleiding ontvangen.
Dit formulier levert het nieuwe lid in bij de speltakleiding, die op haar beurt er zorg
voor draagt dat dit bij de ledenadministratie terecht komt. Voor sommige
speltakken wordt een wachtlijst gehanteerd. Bij het overschrijden van de
leeftijdsgrens bij desbetreffende speltak wordt het kind op de wachtlijst van de
opvolgende speltak geplaatst. De speltakleiding heeft onderling overleg op welke
plek het kind geplaatst wordt. Voor uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn dat
er een verlengde, wederzijdse proefperiode plaatsvindt, bijvoorbeeld voor
kinderen met extra zorg. Deze periode kan tot twee maanden duren, in overleg
met ouders en de speltakleiding, waarna er besloten wordt of het nieuwe lid
aangemeld wordt. Bij de overstap van een andere scoutinggroep naar onze
scoutinggroep wordt het kind gelijk toegelaten. Hierbij wordt de normale
procedure in gang gezet, namelijk: drie keer kijken bij de speltak en met
wederzijds goedvinden kan het kind ingeschreven worden.
2. Ledenadministratie
Namens de Vereniging Beyloo ter Horst is er iemand belast met het beheer van de
ledenadministratie. De ledenadministratie voert mutaties uit bij overvliegen,
uitschrijvingen, adreswijzigingen, etc. Het mailadres voor de ledenadministratie is
als volgt: ledenbeyloo@gmail.com
3. Uitschrijfprocedure
Wanneer een lid uitgeschreven wil worden bij de vereniging Beyloo ter Horst dient
hij/zij dit middels het uitschrijfformulier aan te geven. Dit uitschrijfformulier kan
verkregen worden bij de leiding van de speltak. Voor 18+ leden is dit formulier te
vinden op Google Drive. De uitschrijving is alleen geldig wanneer het
uitschrijfformulier volledig is ingevuld en ondertekent. Uitschrijven kan tweemaal
per jaar, namelijk voor 30 juni en voor 31 december. Tussendoor is uitschrijven
mogelijk maar wordt de contributie voor de resterende periode nog wel geïnd.
4. (Sociale) media
4.1 Website
De Vereniging Beyloo ter Horst heeft een website: http://www.beylooterhorst.nl/.
Op de website is onder andere actuele informatie te vinden over de speltakken en
hun opkomsten. Daarnaast biedt de website ruimte voor foto's en films van
activiteiten. De speltakactiviteiten die op de website geplaatst worden, zijn gelinkt
aan het facebookaccount van de speltak. Ook staat het groepshandboek van
scouting Beyloo ter Horst op de website en is er informatie te vinden over de
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vertrouwenspersoon en de procedure sociale veiligheid. Tot slot is er een agenda
aanwezig op de website waar onder andere de verhuur en (groeps-)activiteiten
vermeld worden.
De website dient als algemene informatiebron waar documenten beschikbaar zijn
die de leden en mensen van buitenaf kunnen inzien, zoals het informatieboekje,
de wet en dergelijke. Daarnaast is er een lijstje met standaard mailadressen
zichtbaar op de website waarbij voor elke functie een mailadres bestaat. Elke
speltak is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen speltakpagina op de website en kan
dit aanpassen naar eigen inzicht. Binnen elke speltak is 1 persoon beheerder van
de speltakpagina op de website. Daarnaast zijn er twee algemene beheerders voor
de website.
3.2 Google Drive
Er is een Google Drive beschikbaar voor de leiding en bestuursleden van scouting
Beyloo ter Horst. Via het mailadres kan er toegang verschaft worden tot de google
Drive. Hierop staan alle gezamenlijke documenten voor groepsgebruik, zoals
draaiboeken en het huishoudelijke reglement.
3.3 Facebook/Instagram
Leiding mag geen vrienden zijn op facebook of Instragram met jeugdleden.
3.4 Fotogebruik op sociale media
De foto’s die gemaakt worden tijdens de opkomsten en kampen kunnen worden
gepubliceerd op de website en facebookpagina van de speltak en/of groep.
Wanneer ouders niet willen dat de foto’s van hun kind gepubliceerd worden,
kunnen zij dit aangeven bij de desbetreffende speltak.
5. VOG
Volgens de wet- en regelgeving van Scouting Nederland moeten alle vrijwilligers
in het bezit zijn van een geldig VOG. Hierbij gaat het ook om leden zonder functie.
Beleid bij scouting Beyloo ter Horst is om modules 1,2,7 en 8 aan te vragen voor
alle leiding, leden van de roverscouts en vrijwilligers. Voor de VOG van het
stichtingsbestuur en materiaalbeheer wordt module 3 in de aanvraag toegevoegd.
Wanneer mogelijke leiding niet in het bezig is van een geldig VOG mogen ze geen
leiding geven aan een speltak of zitting nemen in het bestuur. De VOG wordt
eenmalig door de vrijwilligers aangevraagd.
6. Leiding
6.1 Leiding
Ieder leidingteam heeft een teamleider en een penningmeester, de overige taken
worden over de andere leiding verdeeld. Het streven is om binnen een leidingteam
zowel mannelijke als vrouwelijke leiding te hebben. Binnen elke speltak dienen ten
minste twee leiding gekwalificeerd te zijn conform de criteria van Scouting
Academy. Het is wenselijk dat elk lid in het leidingteam bezig gaat met deze
kwalificatie, met uitzondering van aspirant-leden. Binnen één jaar na de installatie
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als lid van een leidingteam wordt geacht dat de leiding een begin maakt met het
proces tot het zijn van gekwalificeerd leiding. Tevens dient elk leidingteam
minimaal één EHBO’er te hebben.
6.2 Aspirant leiding
Aspirant leiding zijn jeugdleden binnen de RSA die meedraaien binnen een
bepaalde speltak. Voordat de aspirant leiding benaderd wordt, is er contact met
de begeleiding van de betreffende speltak en de groepsbegeleider. Er is een
introductieperiode van drie maanden voor de aspirant leiding waarna er een
evaluatie plaatsvindt. Tijdens dit gesprek wordt het functioneren van de aspirant
leider, met recht tot wederzijds opzeggen, besproken. Aspirant leiding wordt
gedurende zijn aspirant periode begeleid door een medeleiding. Na het overvliegen
naar de stam kan de aspirant leiding officieel leiding worden. De groepsraad moet
haar goedkeuring geven en er moet een VOG aangevraagd worden. Zie verder
hoofdstuk nieuwe leiding.
6.3 Nieuwe leiding
Scouting Beyloo ter Horst krijgt op 2 manieren nieuwe leiding, namelijk van
buitenaf en vanuit de eigen groep (bijvoorbeeld RSA of Stam). Voor de begeleiding
van nieuwe leiding hanteren we de volgende richtlijn. Allereerst wordt de
groepsbegeleider, het verenigingsbestuur en het leidingteam op de hoogte
gebracht van de nieuwe leiding. De richtlijn wordt voornamelijk gebruikt bij nieuwe
leiding van buitenaf.
1.Nieuwe leiding woont voor de eerste keer een opkomst bij en wordt voorgesteld
aan het leidingteam en de kinderen.
2. Na 3 opkomsten meedraaien volgt er een gesprek met de teamleider en groepsof praktijkbegeleider.
In dit gesprek komt aan de orde:
- of het van beide kanten bevalt
- welke verwachtingen Scouting Beyloo ter Horst heeft van leiding (bijvoorbeeld
opkomsten, kampen, bijeenkomsten voor leiding)
- wanneer iemand begint met eventuele trainingen van de Scouting Academy
(streven is na een half jaar, maar voor RSA-leden zal dit pas later zijn)
- wat er in het handboek staat.
- nieuwe leiding wordt gevraagd een beslissing te nemen over wel of niet
doorgaan, bij deze of eventueel een andere speltak.
- Beslissing wordt met team genomen.
3. De nieuwe leiding van buiten de groep draait een opkomst met andere
speltakken mee of is aanwezig bij een groepsactiviteit (startkamp, JOTA). Dit is
een vereiste om goedgekeurd te kunnen worden in de groepsraad.
4. Bij wederzijds goedvinden wordt er op de groepsraad gestemd over de nieuwe
leiding. Bij goedkeuring krijgt de leiding het speltakboek mee en schrijft zich in als
lid bij scouting Beyloo ter Horst. Daarnaast wordt er een VOG aangevraagd.
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5. Nieuwe leiding krijgt nadere uitleg over de groepsraad, de vereniging- en het
stichtingsbestuur. Ook wordt er uitleg gegeven over de extra activiteiten naast de
reguliere opkomsten, kampen, het installeren en overvliegen. De nieuwe leiding
besteld een scoutfit, groepsdas en eventueel een groepstrui en kan deze kosten
(eenmalig) declareren bij de groepspenningmeester. Daarnaast wordt de nieuwe
leiding geïnstalleerd.
6. Na een half jaar/jaar volgt er een gesprek met de praktijkbegeleider. Er wordt
gekeken waar de nieuwe leiding nu staat en op welk vlak hij trainingen zou willen.
7. Na een jaar volgt er een gesprek met de teamleider en groeps- of
praktijkbegeleider. In dit gesprek komt aan de orde:
- hoe het loopt binnen het leidingteam
- hoe het loopt met de trainingen
- welke wensen er verder zijn (bijvoorbeeld voor doorgroeien naar andere speltak)
De groepsbegeleider bewaakt het bovenstaande stappenplan.
7. Basiskennis leiding
Alle leiding wordt geacht onderstaande basisvaardigheden onder de knie te
hebben. Onderstaande punten zijn van belang om de fysieke en emotionele
veiligheid en behoeften van de kinderen te kunnen waarborgen. Zo is het
bijvoorbeeld van belang dat de kinderen droog en warm kunnen zitten bij
aankomst op het kampterrein, waardoor het wenselijk is dat de leiding een
tent/zeil kan opzetten en vuur kan maken. Enige vaardigheden ten behoeve van
het kunnen organiseren en coördineren van een opkomst is wenselijk zodat er een
duidelijke orde en structuur aanwezig is waardoor er geen chaos ontstaat. Elke
leiding dient te beschikken over de basis EHBO-vaardigheden in geval van een
ongeluk/incident.
- (Patrouille) tent opzetten
- Zeil ophangen
- Basisvuur kunnen maken
- Opkomst kunnen organiseren (wie/wat/waar/wanneer/benodigdheden)
- Basis EHBO veiligheid: 112 bellen, bloedneus stoppen, verband leggen,
pleister plakken.
- Kamp kunnen organiseren: planning, materiaal, etc.
- Inzicht in wat nodig is per opkomst/kamp en wat daarvoor van tevoren
voorbereid moet worden.
- Knopen en pionieren: kruissjorring, driepoot sjorring, stijger sjorring,
paalsteek, mastworp, timmersteek, achtknoop, platte knoop, schootsteek.
- Routetechnieken: er wordt verwacht dat je de technieken beheerst die de
speltak beheerst
- Inzicht in de fysieke en emotionele behoeften van het individuele lid.
Daarnaast wordt van elke leiding verwacht dat hij de technieken beheerst die
van de speltak waaraan hij leiding geeft ook verwacht worden. Deze richtlijnen
worden beschreven in bijlage 2.
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8. Groepsactiviteiten
Voor alle groepsactiviteiten zijn er draaiboeken aanwezig op Google Drive. Deze
kunnen gebruikt worden als leidraad bij het organiseren van een groepsactiviteit.
Per groepsactiviteit wordt er een coördinator aangewezen van een bepaalde
speltak. Daarnaast wordt er in de jaarplanning opgenomen welke contactpersonen
van de speltak in desbetreffende commissie van de activiteit plaatsnemen. Indien
nodig wordt daar een lid van het verenigingsbestuur en de ouderraad aan
toegevoegd. Enkele groepsactiviteiten worden hieronder expliciet beschreven.
8.1 Boerenkoolopkomst
Een maand voor de boerenkoolopkomst wordt er een uitnodiging verstuurd door
het secretariaat. Voorafgaand aan de boerenkoolmaaltijd vindt er een bosspel
plaats. Deze wordt georganiseerd door de GUG. De ouderraad verzorgt het eten
tijdens de boerenkoolopkomst. Het budget voor het eten wordt afgestemd met de
groepspenningmeester en de coördinator. Het jaarlijkse kampvuur, bestaande uit
kerstbomen, wordt door de stam georganiseerd. De commissie maakt het
draaiboek en verstuurt deze naar de groep. De leden nemen zelf bord, mok en
bestek mee.
8.2 startkamp
De jaarlijkse start van het seizoen wordt gedaan met een startkamp. Deze vindt
plaats in het tweede weekend van het nieuwe seizoen. De voorbereidingen voor
het startkamp worden deels voor de zomervakantie al getroffen door middel van
een vergadering met de commissie.
8.3 JOTA
In het derde weekend van oktober vindt de JOTA plaats. Er wordt van tevoren een
commissie samengesteld die belast is met het inhoudelijke programma. De jeugdspeltakken hebben over het algemeen een dagprogramma op de zaterdag waarbij
communicatie een belangrijk thema is. Er wordt elk jaar een toren gebouwd voor
de JOTA. Van belang bij de bouw is dat er één persoon de leiding heeft bij het
hijsen en de afbraak, herkenbaar door middel van een veiligheidshesje.
9. Jaarplanning
De jaarplanning wordt elke jaar in mei opgesteld door het secretariaat. De data in
de jaarplanning wordt in samenspraak met de groepsraad en de verhuurcoördinator opgesteld. Elke speltak levert hiervoor in juni de nieuwe planning aan
voor het komende seizoen waarbij ook bijzondere opkomsten en kampen vermeld
worden. In de jaarplanning wordt tevens aangegeven welke speltakcoördinator is
voor groepsactiviteiten. Wanneer een opkomst vervalt of er een opkomst buiten
de deur gepland is, is het van belang om dit door te geven in verband met
mogelijke verhuur.
10. Overvliegen
Er wordt in september overgevlogen op de zondag van het startkamp. Daarnaast
vliegen de bevers en welpen ook over in februari. De scouts, RSA en stam vliegen
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eenmaal per jaar over. Voor kinderen met extra zorg geldt een nieuwe proefperiode bij de nieuwe speltak, nadat dit met ouders is besproken.
11. Groepskleding
Tijdens de opkomsten worden de leden en leiding geacht hun scoutfit en groepsdas
te dragen. De scoutfitblouse en groepsdas kan bij Christa besteld worden. Naast
de scoutfit bestaat er een groepstrui en een groepspolo voor vrijwilligers. Deze
kleding kan tweemaal per jaar besteld worden, namelijk bij de start van het nieuwe
seizoen en voor NPK. De speltakken inventariseren de behoefte aan kleding en
geven de bestellingen en financiën door aan Christa. Afspraak bij aanschaf van
groepskleding is dat er van tevoren betaald wordt.
12. Koffie en thee
De Stam is belast met de inkoop van koffie en thee tijdens opkomsten en
vergaderingen. Hierbij gaat het om de koffie en thee die in het stamhok genuttigd
worden. Bij groepsactiviteiten in het Oelebred kan gebruik gemaakt wordt van de
koffie, thee en suiker die in de metalen kast in de keuken staat. Dit wordt bijgevuld
vanuit de voorraad bij de stam. In de metalen kast in de keuken staan voor
groepsgebruik koffie- en theekopjes. Deze dienen in het Oelebred te blijven.
13. Schoonmaak
Tijdens opkomsten worden de gebruikte gebouwen schoongemaakt door de
speltakken. De welpen maken de WC en hal eenmaal in de twee weken schoon. In
de week dat de bevers opkomst hebben, maken zij de hal en de WC schoon. De
scouts maken de buiten-WC schoon na iedere opkomst. Tijdens kampen worden
de gebruikte gebouwen door desbetreffende speltakken schoongemaakt. Het
stamhok wordt netjes achtergelaten na elke opkomst. De kopjes (en andere
gebruikte materialen) worden in de afwasmachine gezet en de machine wordt na
de opkomst aangezet. Tevens worden er geen open etenswaren achtergelaten in
het stamhok. Na gebruik van het stookhok wordt deze schoongemaakt. De
koelkast in het stookhok wordt na gebruik uitgezet met de deur open.

14. Alcohol, roken en drugs
14.1 Alcohol
Het is jeugdleden niet toegestaan alcohol te nuttigen. Voor overige leden is het in
de regel uitsluitend toegestaan alcohol te nuttigen op avonden vanaf 21.30 uur.
Deze alcohol wordt alleen verstrekt vanuit het Stamhok. In het stamhok worden
geen kinderen toegelaten. Alcohol wordt niet genuttigd of opgeslagen in het zicht
of bijzijn van jeugdleden. Het leidingteam van desbetreffende speltakken maakt
tijdens het kamp afspraken over het alcoholgebruik. In elk leidingteam worden
twee teamleden geacht nuchter te zijn en in het bezit van een rijbewijs. Sterke
drank is niet toegestaan binnen scouting Beyloo ter Horst.
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14.2 Roken
Roken wordt toegestaan vanaf de wettelijk minimumleeftijd van 18 jaar. Roken
kan op de daarvoor bestemde plaatsen en wordt niet toegestaan in het bijzijn van
jeugdleden. Het is verboden om te roken in de gebouwen of op plaatsen waar
volgens aangebrachte opschriften en/of aanduidingen een rookverbod geldt.
Sigarettenpeuken dienen te worden opgeruimd. De leiding wordt geacht tijdens de
opkomsten niet te roken en/of in het bijzijn van jeugdleden.
14.3 Drugs
Drugsgebruik of drugsbezit binnen scouting Beyloo ter Horst is verboden.
15. Financiën
15.1 Speltakken
Alle speltakken (met uitzondering van de GUG) hebben een eigen bankpas met
rekeningnummer welke valt onder de Rabobank. Deze bankpas wordt gebruikt
voor alle transacties namens de speltak. De groepspenningmeester en
stichtingsvoorzitter hebben inzicht in de bankzaken van de speltakken. Het
speltakbudget is 4,50 per lid per kwartaal. Hiervan kan het kleine speltakmateriaal
gekocht worden. Voor bijzondere uitgaven kan er een verzoek worden ingediend
bij de penningmeester. Voor bevers geldt de uitzondering dat als zij niet
deelnemen aan het NPK maar een gebouw huren, zij een tegemoetkoming krijgen
van €200,00 vanuit de vereniging.
15.2 Contributie leden
De contributie van de leden bedraagt €100,00 per jaar. De contributie wordt in 2
termijnen van €50,00 via automatische incasso geïnd. In april voor de periode
januari tot en met juni en in oktober voor de periode juli tot en met december. Bij
ondertekening van het inschrijfformulier gaat het lid/de vertegenwoordigers van
het lid hiermee akkoord. De automatische incasso kan alleen beëindigd worden
door middel van het inleveren van het ondertekende uitschrijfformulier.
Waar wordt de contributie onder andere voor gebruikt?
- Afdracht speltakken voor opkomsten, de speltakleiding gebruikt de afdracht
voor het kopen van limonade, (spel)materiaal en voor bijzondere
opkomsten
- Onderhoud gebouwen en materiaal
- Aanschaf algemeen spelmateriaal, tenten etc. voor de vereniging;
- Groepsopkomsten zoals boerenkoolopkomst en JOTA
- Landelijke en regionale afdracht waaronder het Scouting Magazine

15.3 Contributie leidinggevenden
De contributie voor leidinggevenden en bestuursleden wordt gehalveerd. Dit geldt
niet voor aspirantleiding.

info@beylooterhorst.nl
www.beylooterhorst.nl

Scouting Beyloo ter Horst
Accommodatie: Smalbroek 25 9411 TS Beilen
Bevers, Welpen, Scouts, RSA 476, STAM, GUG

48

Verenigingshandboek – Scouting Beyloo ter Horst

15.4 Contributie niet direct leidinggevenden en bestuursleden
Als de betreffende persoon een actieve rol in de commissie heeft, betaalt de groep
de afdracht. Is de persoon niet actief (geen leiding, geen GUG-lid) dan betaalt
hij/zij zelf de afdracht als GUG-lid of wordt lid van scouting Nederland.
15.5 Betalingsmoeilijkheden
Ouders die niet bij machte zijn contributie, de scoutfit of kampgelden te betalen
nemen zelf als eerste actie door een WMO-aanvraag te doen bij de gemeente.
Mocht dit niet lukken of toereikend zijn dan kan er een beroep op de groep
gedaan worden. Dit kan gemeld worden bij de desbetreffende speltak.
15.6 Incasso
Wanneer betaling te laat is of achterwege blijft, gaat het onderstaande
stappenplan in werking:
1. Er wordt telefonisch of via e-mail contact opgenomen.
2. Bij geen contact wordt er een aanmaning opgesteld en per mail of per post
verstuurd naar de debiteur. Dit gebeurt drie maanden na het aanbieden van
de incasso.
3. Zes maanden na het aanbieden van de incasso wordt de tweede aanmaning
opgesteld en per mail of per post verstuurd naar de debiteur. Daarnaast
wordt de leiding ingelicht over het uitblijven van de betaling.
4. Is er na 1 jaar nog geen betaling ontvangen en geen contact geweest tussen
de penningmeester en de debiteur dan volgt er een finale aanmaning. Hierin
wordt aangegeven dat het lid wordt uitgeschreven, mits er alsnog binnen
14 dagen wordt betaald.
Indien gewenst is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Hiervoor kan
contact
opgenomen
met
de
penningmeester,
via
penningmeesterbeylooterhorst@gmail.com.
16. Pio-support
Pio-support is in het leven geroepen om op verzoek van de speltakken grotere
pionier-objecten te bouwen. De opdracht wordt gegeven door de speltak, welke
ook verantwoordelijk is voor de uitvoering en het proces ervan. De bouwgroep
geeft aan welke faciliteiten en hulp zij hierbij kunnen gebruiken en onderhouden
contact met desbetreffende speltak. Activiteiten waaraan gedacht kan worden, zijn
het overvliegen, de JOTA-toren en incidentele pionier-opkomsten.
17. Materiaal
Er is een materiaalhok aanwezig op het terrein van Beyloo ter Horst. In dit hok ligt
klein materiaal opgeborgen welke tijdens de opkomsten en kampen gebruikt
kunnen worden. Er gelden de volgende regels voor het gebruik van materiaal uit
het materiaalhok:
Alleen (bege)leiding, (aspirant-)patrouilleleiders en leden boven de 16 jaar mogen
materiaal uit het materiaalhok pakken.
Materiaal wordt netjes teruggezet op de plek waar het materiaal hoort te staan.
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Wanneer er schade is ontstaan aan het materiaal moet dit gemeld worden bij de
materiaalmeester.
18. Lief en leed
Vrijwilligers die een bestuursfunctie vervullen of (bege)leiding geven aan een
speltak ontvangen een bijltje wanneer ze stoppen met de functie, ongeacht of ze
nog lid zijn van scouting Beyloo ter Horst. Als er een leiding stopt bij de speltak
wordt er afscheid genomen op de laatste opkomst middels het overhandigen van
het bijltje bij de opening/sluiting door een bestuurslid. De speltak van
desbetreffende leiding geeft van tevoren bij het secretariaat en de andere
speltakken aan zodat iedereen op de hoogte is van het afscheid.
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VII.

Afspraken stichting

1. Gebouwen en terrein
1.1 Gebruik gebouwen en terrein
De gebouwen en het terrein zijn in gebruik door de vereniging voor opkomsten en
kampen. Hiervoor zijn er per speltak sleutels beschikbaar. De speltakken zijn na
de opkomst verantwoordelijk voor het schoon opleveren van de gebruikte
gebouwen.
Bij overnachting in het gebouw of het terrein door leden van de eigen groep dient
het nachtregister ingevuld te worden. Dit register is te vinden aan de binnenkant
van de deur van het stamhok. Groepen van buitenaf krijgen bij overnachting van
de verhuur een nachtregister toegestuurd.
1.2 Onderhoud gebouwen en terrein
De terreinmeester is belast met het onderhoud van de terreinen. Voor het
schilderen van het gebouw of onderhoud aan het terrein kan er contact met hem
opgenomen worden. Afhankelijk van de klussen wordt er bekeken of Henk dit
alleen of in samenspraak met de groep doet.
1.3 Parkeren
Het parkeren bij het terrein is uitsluitend toegestaan op de parkeerplaats. Hierbij
dient er rekening gehouden te worden met een vrije doorgang naar bijvoorbeeld
het bos, de camping en het terrein. De leiding parkeert de auto achterop de
parkeerplaats ten tijde van een opkomst om een goede doorloop van het halen en
brengen te bevorderen.
2. Sleutelbeleid
Per speltak en voor het bestuur zijn er twee sets sleutels beschikbaar. Uitgifte van
de sleutels gaat via materiaalbeheer, onder toezicht van het stichtingsbestuur. Per
set sleutels wordt er een borg gevraagd van 15 euro. Zie de regels omtrent het
sleutelbeleid in bijlage 3.
3. Algemene regels verhuur
Als stichting hebben we als doelstelling om de voorwaarden voor scouting in Beilen
ook voor de langere termijn mogelijk te houden. Een belangrijk hulpmiddel daarin
is de verhuur van onze gebouwen en terrein. Schone gebouwen en een net terrein
dragen bij aan een hogere opbrengst. Deze opbrengst zorgt ervoor dat we een
relatief lage contributie kunnen vragen voor onze leden, dat we ruim in ons
groepsmateriaal zitten en dat we regelmatig iets extra’s kunnen doen. Reden
genoeg dus om dat te koesteren.
1. Iedere speltak is verantwoordelijk dat de door hun gebruikte
ruimte(s),toiletten en terrein schoon en netjes worden achtergelaten. De
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

huurders willen (net als jij) graag een schoon gebouw. Reserveer tijd en
mensen voor schoonmaken en opruimen in de planning van de opkomsten
Staat de kachel laag (15°C), zijn de lampen uit, deuren/ramen dicht en of
op slot als de laatste van je speltak weggaat
De laatste persoon van je speltak die weggaat meldt dit even bij andere
aanwezige speltakken
Ben je de laatste speltak die het terrein verlaat, loop dan alle gebouwen
langs en controleer of punt 2 is uitgevoerd
Theedoeken en handdoeken moet de groep zelf gaan wassen ook de doeken
die centraal bv in de Oelebred-keuken worden gebruikt
De vuilniszakken in de diverse vuilnisbakken op het terrein moeten we als
groep zelf legen/vervangen.
In de keuken van het Oelebred in de metalen kast staan bussen met
koffie/thee/melk en suiker en een flink aantal koffie/theekopjes. Dit is voor
groepsgebruik (dat staat er ook op).

4. Algemene regels omtrent materiaalgebruik
Er zijn enkele regels opgesteld omtrent het materiaalgebruik in de groep. Deze
gelden als volgt:
▪ In de jaarplanning wordt meegenomen wanneer er voor activiteiten
materiaal aangevraagd moet worden. De data hiervoor wordt aangeleverd
door de materiaalbeheerders.
▪ Per speltak is er 1 aanspreekpunt voor het materiaal. Dit aanspreekpunt kan
wensen over materiaal doorgeven aan materiaalbeheer en wanneer er
klachten zijn kan materiaalbeheer bij het aanspreekpunt terecht.
▪ Een paar keer per jaar is er een overleg tussen de aanspreekpunten van de
speltakken en materiaalbeheer. Hierin worden de voortgang en de
afspraken besproken die er gelden. Ook worden materiaalaanvragen voor
komende activiteiten besproken (bijvoorbeeld NPK).
▪ Wanneer materiaal uitgeleend wordt, wordt ook direct afgesproken
wanneer het weer (compleet) ingeleverd wordt. Wanneer er dingen
incompleet of kapot zijn, kan dat direct worden doorgegeven aan
materiaalbeheer. Materiaalbeheer kan de aanspreekpunten per speltak
benaderen als er geen melding wordt gedaan. Er is een schadeformulier
voor de tenten dat door alle speltakken gebruikt wordt (zie Google Drive).
▪ Wanneer materiaalbeheer speltakken meerdere keren heeft aangesproken
zonder resultaat, geeft ze dit door aan het bestuur. Het bestuur kan dan
actie ondernemen richting de speltakken.
▪ Materiaal dat voor NPK is aangevraagd kan na het overleg niet meer
veranderd worden. Mochten speltakken toch nog grote veranderingen willen
doorgeven, dan kan daar mogelijk niet aan voldaan worden.
▪ In de verfkast in het welpenhok (meest rechterkast in de ruimte) staat het
verfmateriaal van de welpen. Indien gebruik door andere speltakken kan dit
na overleg met de welpenspeltak.

▪

Er is een inventarisatielijst voor de speltakken welke materialen er
beschikbaar zijn (zie Google Drive).
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Voor een overzicht voor de aanvraag van materiaal in de jaarplanning zie bijlage
4.
5. Financiën
De penningmeester houdt zich bezig met de financiën van de stichting. Bij
eventueel nieuw aanschaf van materiaal dient dit van tevoren met de
penningmeester te worden overlegd.
6. Schoonmaak
Er is een schoonmaker verbonden aan de vereniging die stelselmatig de gebouwen
schoonmaakt. Schoonmaakmiddelen worden door de materiaalmeester
aangeschaft.
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Bijlage 1: Informatieblad protocol pesten
Inleiding
Pesten ligt in een groep helaas altijd op de loer. Een jeugdlid wordt gepest als het
herhaaldelijk en langdurig te maken heeft met negatieve handelingen van één of
meerdere kinderen. Dat kan openlijk gebeuren, maar ook in de vorm van het
structureel iemand buiten de groep sluiten. Treiteren via internet is ook een veel
voorkomende pestvorm. De gevolgen van pesten zijn vaak ernstig. Een gepest
kind kan in een isolement terecht komen en niet meer tot de groep behoren. Naast
de lichamelijke klachten die een jeugdlid kan krijgen door pesten, lijdt een gepest
kind ook vaak psychisch. Hij wordt er ongelukkig, angstig en onzeker van. Als er
in een groep gepest wordt, betekent dit dat het klimaat in de groep niet veilig is.
Aan jou als leidinggevende de taak om altijd alert te zijn op pesten en in te grijpen
als dat nodig is!
Plagen versus pesten
Wat is nou het verschil tussen plagen en pesten? Over het algemeen zien we
plagen als redelijk onschuldig. Plagerijtjes zijn op zichzelf staande voorvallen,
zonder een duurzaam karakter. Het zijn korte, draaglijke pijntjes, die bij het spel
horen en waarbij kinderen onderdeel van de groep blijven.
Bij pesten zijn de gevolgen ernstiger. De gepeste is herhaaldelijk slachtoffer en
het pesten heeft invloed op de hele groep. Er heerst een gespannen sfeer. Nog
even op een rij:
Plagen:
- is onschuldig, gebeurt onbezonnen en spontaan en gaat soms gepaard met
humor.
- is van korte duur of gebeurt tijdelijk.
- speelt zich af tussen ‘gelijken’.
- is meestal te verdragen of zelfs leuk, maar kan ook kwetsend en agressief zijn.
- is meestal één tegen één.
- degenen die elkaar plagen, wisselen.
Pesten:
- gebeurt berekenend: kinderen weten van tevoren heel goed wie, hoe en wanneer
ze gaan pesten. Ze willen de ander bewust kwetsen of kleineren.
- is duurzaam: het gebeurt herhaaldelijk, systematisch en langdurig.
- is een ongelijke strijd: de onmachtsgevoelens van de gepeste staan tegenover
de machtsgevoelens van de pester.
- gebeurt met negatieve bedoelingen: de pester wil pijn doen, vernielen of
kwetsen.
- gebeurt meestal in ongelijke verhouding: een groep tegen één persoon.
- heeft vaak een vaste structuur: de pester en gepeste zijn vaak dezelfde.
Signalen
Bij pesten kun je vijf groepen onderscheiden: de pester, de gepeste, de rest van
de groep, de leiding en de ouders.
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Doordat de eerste drie groepen vaak niet praten over het pesten – elk vanuit hun
eigen belang en psychisch mechanisme – merken leidinggevenden en ouders het
heel vaak niet op. Het is dus belangrijk om alert te zijn op de signalen van pesten.
Let op kinderen die steeds vaker niet komen opdagen, kinderen die alleen en stil
zijn, weinig vriendjes hebben, kinderen die niet gekozen worden door de anderen
en kinderen die minder presteren dan je van ze gewend bent. Gepeste jeugdleden
kunnen onzeker zijn en uitstralen dat ze niet lekker in hun vel zitten. Pesters zijn
vaak juist zelfverzekerd en stoer.
Waarom merkt niemand iets?
Kinderen die gepest worden, houden dit vaak verborgen. Ze schamen zich en zien
geen uitweg. Ze zijn bang dat aandacht voor het pesten, het pesten alleen maar
verergert en dus kiezen ze ervoor om net te doen alsof er niets aan de hand is. De
omstanders, jeugdleden die niet actief pesten, maar wel weten dat het gebeurt,
verkeren vaak in tweestrijd. Ze zijn het niet eens met de pester, maar voelen ook
zijn macht. Ook zij denken dat het niet helpt als ze zich tegen de pesters verzetten
en doen daarom niks. De macht van de pester reikt soms zo ver, dat ‘de grijze
massa’ de gepeste ook schuldig gaat vinden: ‘Het is ook wel een slome, en hij doet
ook nooit leuk mee, hij maakt het er ook zelf wel een beetje naar.’
Praten met de ouders
Ouders van zowel pestende als gepeste kinderen zijn heel vaak verbaasd als ze
horen van het pesten. Ze hebben absoluut geen vermoeden dat dit speelt. Het kan
daarom best moeilijk zijn om ouders over het gedrag van hun kind in te lichten.
Ouders van pesters kunnen ontkennend reageren: ‘Dat doet mijn kind niet!’ Of ze
vinden het niet de moeite waard om zich druk over te maken. Andere ouders
nemen het hoog op en trekken het zich persoonlijk aan. Zij hebben het gevoel dat
ze hebben gefaald in de opvoeding. Hoe de reactie ook is, geen ouder vindt het
leuk om te horen dat zijn kind een pestkop is. Als je met ouders gaat praten over
pesten, zorg dan dat je altijd goede argumenten en voorbeelden hebt om het
verhaal te illustreren. Met vermoedens kun je meer kwaad dan goed doen.
Benadruk dat je het pesten samen wilt aanpakken op een rustige en verantwoorde
manier. Vraag je samen met de ouders af waarom hun kind iemand anders zou
pesten. Spreek af dat je er samen achter wilt komen wat de oorzaak van het pesten
is en dat je de pester gevoelig wilt maken voor wat hij anderen aandoet. Met
ouders van gepeste kinderen overleg je ook hoe het pesten aangepakt kan worden.
Op welke manier kunnen jullie het kind hierbij helpen? Je kunt de kinderen er ook
bij betrekken, zeker als ze al wat ouder zijn. Misschien hebben ze zelf wel hele
goede suggesties voor oplossingen!
No Blame-methode
De uit Engeland afkomstige No Blame-methode is een aanpak tegen pesten,
waarbij niemand als zondebok wordt aangewezen. Er wordt een beroep gedaan op
de positieve kracht van de groep om het probleem zelf op te lossen. Hierbij zijn
het aanmoedigen van inlevingsvermogen, een gedeelde verantwoordelijkheid en
probleemoplossend werken belangrijke elementen. Pesters hebben vaak moeite
met het zich inleven in de gevoelens van anderen. Ze beseffen vaak niet wat ze
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met hun gedrag anderen aandoen en kunnen geschokt zijn als ze daarmee
geconfronteerd worden.
No Blame in zeven stappen
Stap 1: Gesprek met het gepeste kind
Een lid uit het leidingteam gaat in gesprek met het gepeste jeugdlid. Doel van het
gesprek is om uit te vinden wat het effect van het pesten op de gepeste is. Wat
zijn zijn gevoelens? Als een jeugdlid het lastig vindt om hierover te praten, mag
hij er ook een brief over schrijven of een tekening over maken. Het gepeste kind
geeft in dit gesprek aan welke kinderen hij graag in de volgende stap wil
uitnodigen.
Stap 2: Een gesprek met de supportgroep
Een gesprek tussen de pester en meelopers. Nodig ook jeugdleden uit, waarvan je
verwacht dat ze een positieve invloed op de groep kunnen hebben. De gepeste is
niet aanwezig bij dit gesprek.
Stap 3: Uitleg van het probleem
Doel van dit gesprek is het kweken van empathie. Als leiding leg je uit wat het
probleem is, dat er een kind is dat zich erg ongelukkig voelt en dat de aanwezige
kinderen kunnen helpen om hem te helpen. Vermijd iedere vorm van beschuldiging
en benadruk dat niemand straf krijgt.
Stap 4: Deel de verantwoordelijkheid
Vertel dat iedereen er in de speltak verantwoordelijk voor is dat anderen zich
prettig en veilig voelen. De supportgroep is bij elkaar geroepen om te helpen dit
probleem op te lossen.
Stap 5: Vraag naar ideeën
Elke deelnemer wordt gevraagd na te denken over manieren om het pesten te
stoppen en het voor het gepeste kind weer aangenaam te maken. Laat ze hun
ideeën zo concreet en zo persoonlijk mogelijk maken. Laat ze praten over zichzelf
door hun zinnen te beginnen met: ‘Ik’.
Stap 6: Laat het aan de groep over
De kinderen gaan nu aan het werk. Ze moeten de gelegenheid krijgen om hun
goede voornemens uit te voeren. Spreek af dat je de groep na een of twee weken
weer spreekt.
Stap 7: Evaluatiegesprek
Praat met alle jeugdleden afzonderlijk, inclusief het gepeste kind en vraag of er
iets verbeterd is. Misschien zijn nog niet alle voornemens uitgevoerd, maar het
belangrijkste is dat het pesten gestopt is.
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Bijlage 2: Kennis/kunde van de kinderen per
speltak
Richtlijnen kennis/kunnen kinderen:
We verwachten dat elke leiding de technieken beheerst die van het
onderdeel/speltak ook verwacht worden (zoals onder de richtlijnen aangegeven).
Deze verwachting is gebaseerd op het idee dat je de kinderen de vaardigheden
moet kunnen uitleggen zodat zij de vaardigheden kunnen leren. Wanneer de
leiding de verwachte vaardigheden niet beheerst, kan het gewenste niveau ook
niet van de kinderen verwacht worden.
Knopen & pionieren:
Bevers: platte knoop en beleggen van de kikker (mast)
Welpen: Platte knoop, mastworp, timmersteek, achtknoop en beleggen van de
kikker (mast), kruissjorring.
Scouts: Kruissjorring, driepoot sjorring, stijger sjorring (evt. diagonaal sjorring).
Knopen: Paalsteek, mastworp, timmersteek, achtknoop, platte knoop, schootsteek
& dubbele schootsteek.
RSA: Schuifknoop (voor zeiltjes opspannen), klimknopen (trompetsteek). Werken
met blokken.
Routetechnieken:
Bevers: Speurtochten, pijltjes route, kruispunt route, oogjesroute, plattegrond
tekenen gebouw, kompas (vier windstreken)
Welpen: kruispunt route, kompas, bolletje pijltje, oogjesroute, kaart lezen,
kompas met alle windstreken.
Scouts: strippenkaart, kruispunt route, oleaat, kompas (alle windstreken),
kaarthoekmeter (coördinaten), bolletje pijltje, kaart lezen (werken met schalen).
RSA: vectorroute/helikopter route, GPS, vliegkoers, blind oleaat, navigeren op
kompas.
Stoken:
Bevers: kennis van veiligheid bij vuur (emmer water).
Welpen: kennis van veiligheid, verschillende vuurtjes (op water, waxine lichtje),
hout sprokkelen in het bos.
Scouts: 1 lucifer een vuurtje kunnen maken, kook-vuur maken, met firesteel vuur
maken, pagode vuur, goed kunnen stoken, veiligheid, branddriehoek, goed
brandhout kunnen sprokkelen. Tafelvuur, houtvuur, simpele oven, koken zonder
pannen.
RSA: vuur maken zonder lucifers, vuur maken met alleen natuurlijk materiaal,
kook-vuur maken.
Snijden, hakken en zagen:
Bevers: met aardappelschilmesje fruit snijden, uit de buurt van hakken blijven.
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Welpen: Keukenmes gebruiken, jaarlijks bij de natuurwerkdag wordt wel gebruik
van zagen/bijlen kort uitgelegd met betrekking tot veiligheid/gebruik zagen. Basis
kennis gebruik messen, soorten messen.
Scouts: goed gebruik handbijl, veilig gebruik zakmes/mes vast lemmet,
zorgvuldig omgaan met zaag, materiaal onderhouden en opruimen, verschillende
soorten zagen gebruiken.
RSA: verschillende snijtechnieken, mesgrepen en goed slijpen van een mes, veilig
doorgeven mes, onderhoud van materiaal.
Kamperen/bivak:
Bevers: Slapen in een gebouw/blokhut voor 1 of 2 nachten.
Welpen: Hutten bouwen, slapen in gebouw en tenten, onder begeleiding tent
opzetten.
Scouts: Patrouille tent opzetten binnen afzienbare tijd, begrip van tenten
(waarom), oefenen met primitief kamperen (onder zeiltje).
RSA: slapen in bivak van alleen natuurlijk materiaal, verschillende manieren om
zeiltje te spannen, technieken om jezelf warm te houden, slapen zonder slaapzak,
organiseren van een kamp, goed tas inpakken, kamp opbouwen en afbreken in
afzienbare tijd.
EHBO:
Bevers: kennismaking EHBO, basis hygiëne, pleister plakken, koelen met water bij
verbranding, om hulp roepen, 112 bellen.
Welpen: alarmnummer kennen, 5 belangrijke punten EHBO, verschillende wonden
herkennen, oefenen verband/mitella, hygiëne en koelen bij verbranding.
Scouts: 112 bellen (wat moet je vertellen), pleisters plakken, wonden herkennen,
mitella/verband aanleggen.
RSA: belangrijke veiligheidspunten snel lokaliseren, omgaan met brandwonden,
spelen slachtoffer.
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Bijlage 3: Sleutelbeleid
5.8.1 Sleutelbeheer valt onder verantwoordelijkheid van de materiaalmeester.
5.8.2 De materiaalmeester heeft de masterkey in eigendom en de benodigde
papieren / veiligheidscertificaten om evt sleutels bij te laten maken.
Masterkey ma alleen worden gebruikt om sleutels bij te laten maken en
dient door de materiaalmeester op een veilige plaats te worden bewaard.
5.8.3 De materiaalmeester heeft van elke sleutel een tekencertificaat waarop
minimaal het sleutelnummer en soort sleutel staat en de persoon die heeft
getekend o.v.v. naam, adres en functie. Een persoon die heeft getekend
voor de overdracht is de sleutelhouder.
5.8.4 Er worden maximaal 2 sleutels per speltak uitgegeven. Daarnaast worden
er maximaal 2 sleutels per bestuur uitgegeven.
5.8.5 Sleutels kunnen alleen worden uitgegeven aan geïnstalleerde leiding,
bestuursleden en door de stichting benoemde vrijwilligers.
5.8.6 Sleutelhouders hebben persoonlijk getekend voor uitgifte, zij zijn
verantwoordelijk voor de sleutel ook als zij deze tijdens opkomsten o.i.d.
hebben uitgeleend. Als borg wordt een bijdrage van € 15 gevraagd.
5.8.7 Er zijn 4 soorten sleutels beschikbaar:
1. Algemene sleutels (loper):
Geeft toegang tot alle ruimtes m.u.v. het tentenhok, de verhuurkast en
de opslagzolder boven het Beverlokaal
2. Verhuur sleutels:
a. 1 sleutel voor toegang tot het Oelebred
b. 1 sleutel voor toegang tot de Kapschuur
c. 1 sleutel voor toegang tot de verhuurkast
3. Stam sleutels:
Geeft toegang tot het stamlokaal, het kleine materiaalhok, het
pionierhout hok, de buiten wc en het hek
4. Masterkey
Wie beschikt over
Leiding
Vrijwilligers
Stam
Beheerder
Materiaalmeester
Bestuursleden

welke soort sleutel:
beschikt over sleutel type 1
beschikken over sleutel type 1
beschikt over sleuteltype 3
beschikt over sleuteltype 1 en 2
beschikt over sleutel type 1,2,3 en 4
beschikken over sleuteltype 1
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5.8.8 Als een sleutelhouder, om wat voor reden dan ook, niet langer gemachtigd
is om een sleutel in zijn bezit te hebben, dient hij/zij deze binnen 4 weken
in te leveren bij de materiaalmeester.
Hij/zij krijgt het afgetekende sleutelcertificaat mee als bewijs van
inlevering evenals de borg van €15, daarmee vervalt zijn
verantwoordelijkheid als sleutelhouder.
De materiaalbeheerder dient er op toe te zien dat alle sleutels z.s.m.
worden teruggevorderd.
5.8.9 De materiaalmeester zal elk jaar het sleutelplan evalueren en kijken of de
sleutels een juiste verdeling hebben over de groep volgens de hier
beschreven afspraken.
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Bijlage 4: Aanvraag materiaal jaarplanning
Aanvraag materiaal jaarplanning
Maand
Materiaal aanvragen

Augustus
Startkamp
September Scouts: regioweekend
Oktober
RSA: Exact
Scouts en RSA: novemberhike
November
December
Januari

Februari
Maart
April

Mei
Juni
Juli

Materiaal
gebruiken
(kampen en bijzondere
opkomsten)
evt. Zomerkamp
Startkamp: alle speltakken
Scouts: regioweekend
RSA: Exact
Scouts en RSA: novemberhike

Bevers: winterkamp
NPK (1e inventarisatie inleveren bij Bevers: winterkamp
materiaalbeheer)
Welpen: oefenkamp
Scouts: NOK
Welpen: oefenkamp
Scouts: NOK
NPK (bespreken inventarisatielijsten
speltakken
+
materiaalbeheer)
NPK (definitieve materiaallijsten)
Bevers: Hemelvaartkamp
Brug: alle speltakken
Bevers: Hemelvaartkamp
NPK
Zomerkamp
Brug
Zomerkamp
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