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1 Adressen Scouts staf
Ellen Verouden ...................................................................................... 06-33700251
Geysendorfferstraat 71, 5703 GB Helmond
Rob Kuipers ........................................................................................... 0492-517560
Leeuwenborchweide 35, 5709 SB Helmond
Bas van Rijt............................................................................................ 06-49247569
Leeuwenborchweide 58, 5709 SC Helmond
Kevin Schipper ...................................................................................... 06-81090293
Jan Luykenlaan 7, 5702 DL Helmond
Linda van Kooten (Penningmeester) .................................................... 06-11740218
Azalealaan 102b, 5701 CN Helmond
Yrea Weetink.......................................................................................... 06-39873772
De Kromme Geer 23, 5709 ME Helmond
Tim van de Meulengraaf ........................................................................ 06-48725693
Straakvense Bosdijk 45, 5703 GV Helmond
Linsey Duijmelink .................................................................................. 06-20506908
Tormentilbeek 3, 5709 PK Helmond
Kevin van Balkom ................................................................................. 06-40939246
De Kromme Geer 21, 5709 ME Helmond
Dylan Duijmelink ................................................................................... 06-37561838
Tormentilbeek 3, 5709 PK Helmond
Omdat e-mail adressen nogal eens veranderen, gebruiken we voor de scoutstaf een
gezamenlijk e-mail adres. Wil je ons iets per e-mail laten weten, stuur dit dan naar:
scouts@scoutingpaulus.com. Alle stafleden van de scouts ontvangen dan je e-mail. Je
bent er dan ook zeker van dat je e-mail gelezen wordt.
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Onze blokhut ligt aan de Bakelsedijk 208. Dit is vlak bij het kanaal tussen de wijken
Helmond-oost en Dierdonk. Ons algemeen postadres is:
Scouting Paulus Helmond-oost/ Dierdonk
P.a. Peter Sanders
Weth. Hamacherplein 14
5701 CW Helmond

Parkeren bij de blokhut is niet mogelijk, parkeren kunt u daarom het beste doen aan
de overzijde van de Bakelsedijk aan het einde van de Fokkerlaan. Het is het natuurlijk
nog beter om te voet of met de fiets te komen. Dat is goed voor het milieu en nog
gezond ook!
Wij vragen iedereen dan ook om niet te parkeren aan de achterzijde (ventweg) van de
blokhut, deze ingang is alleen bedoeld voor laden en lossen door leiding. Op die
manier houden we de overlast voor de bewoners van de ventweg zo laag mogelijk.
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2 Scouting op internet
Hier onder een lijstje met leuke en informatieve links over scouting op het internet:
Scouting Paulus:

www.scoutingpaulus.com
Kijk ook eens op onze scouts pagina! Daar vind je o.a. de
laatste brieven, aanmeldformuliertjes en natuurlijk de foto’s
van onze activiteiten.
En natuurlijk zijn we ook op Facebook te vinden:
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond/

Regio Helmond:

www.scoutingregiohelmond.nl

Scouting Nederland:
Scout shop:

www.scouting.nl
www.scoutshop.nl/

WOSM:
WAGGGS:

www.scout.org
www.wagggs.org

3 Wie zijn wij?
Scouting is een jeugdvereniging met takken verspreid over de hele wereld verenigd in
de ‘WOSM’ of wel de ‘World Organisation of the scouts movement’ (van oorsprong de
jongens groep) en de ‘WAGGGS’ of wel de ‘World Association of Girl Guides & Girl
Scouts’ (de meisjes tak dus…). Wereldwijd zijn er zo’n 38 miljoen scouts in 160
verschillende landen.
De ruim 1000 Nederlandse scoutinggroepen zijn allemaal samen ondergebracht in
Scouting Nederland en die telt in totaal ruim 100.000 leden. Leden van Scouting
Paulus zijn dus ook lid van Scouting Nederland. Hiervan krijg je ook regelmatig een
boekje thuis gestuurd. Scouting Nederland, op hun beurt, is weer lid van de
wereldwijde scouting organisaties WOSM en WAGGGS.
Binnen Nederland zijn de groepen onderverdeeld in regio’s. Voor ons is dat regio
Helmond met in totaal 20 groepen en ruim 2500 scouts.
Scouts, wereldwijd, draaien een nagenoeg vergelijkbaar programma dat zijn oorsprong
vindt bij Lord Baden Powell. Dat was een Engelse legerofficier die begonnen is met
het organiseren van kampen voor kinderen. Tegenwoordig staat scouting voor:






Een plezierige vrijetijdsbesteding voor jongens en meisjes
Ontplooiing, ontwikkeling en groeiende zelfstandigheid van de leden
Veelzijdige activiteiten en buitenleven
Hulpbereidheid en hulpvaardigheid
Internationale verbondenheid

Elke scoutinggroep in Nederland draait op een basis van vrijwilligers. Er zijn slechts
enkele betaalde krachten binnen Scouting in Nederland en al helemaal niet binnen de
scoutinggroepen door het land. Al die vrijwilligers samen proberen voor jullie als
jeugdleden scouting een zo leuk mogelijke vrijetijdsbesteding te maken. Dat doen we
omdat we scouting natuurlijk zelf ook leuk vinden en het ook onze hobby geworden is.
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3.1

Ellen
Hallo, ik ben Ellen Verouden, 24 jaar en ik woon in Leiden omdat ik
daar bestuurskunde studeer aan de universiteit. Ik zit al vanaf de
bevers bij Scouting Paulus, waar ik het al die jaren top naar mijn zin
heb gehad en nog steeds heb. Ik kan er dan ook geen afscheid van
nemen en het op en neer reizen doe ik met plezier. Naast scouting
houd ik me bezig met hockey en mijn studentenvereniging.

3.2

Rob
Hallo, mijn naam is Rob Kuipers. Ik ben geboren in Eindhoven en
met scouting begonnen op m’n 7e.
Na 3 verhuizingen en evenzovele scoutinggroepen ben ik in 1997
met mijn vrouw Ingrid neergestreken in Helmond. Het scoutingvirus
heb ik doorgegeven aan onze 3 kinderen en sinds enkele jaren ben
ik zelf ook weer actief binnen scouting. Scouting Paulus is een
plezierige groep en het is leuk om met de scouts op verkenning te
gaan! Ik werk bij ASML in Veldhoven. In mijn vrije tijd ben ik vaak
aan het klussen, kamperen, zwemmen, fietsen of (berg)wandelen.

3.3

Bas
Hallo allemaal,
Ik ben Bas van Rijt en ben geboren op 22 april 1992. Ik ben sinds
2011 leiding bij de scouts, maar heb er al 20 jaar scouting op zitten.
Momenteel ben ik werkzaam in de logistiek en daarnaast verzorg ik
met veel plezier allerlei vrijwilligerswerk. Naast de scouting houd ik
mezelf in beweging met stijldansen en handbal.

3.4

Kevin S.
Hallo, ik ben Kevin Schipper. Ik ben geboren op 3 januari 1992 te
Helmond en sinds 2012 leiding bij de scouts. Erg leuk vind ik de
verscheidenheid aan activiteiten die je bij scouting onderneemt
samen met de scouts, en het hiervoor mede verantwoordelijk zijn
geeft een goed gevoel. Ik studeer Ruimtelijke Ordening en
Planologie aan de NHTV in Breda en zit hier dan ook doordeweeks
op kamers.
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3.5

Linda
Hey, mijn naam is Linda van Kooten en ben geboren op 22 januari
1985 in Helmond. Heb de eerste 20 jaar van mijn leven in AarleRixtel gewoond waar ik vanaf 4 jaar lid was van scouting AarleRixtel. Sinds 2009 woon ik in Helmond en in oktober 2012 besloot
ik om bij scouting Paulus een kijkje te komen nemen en zoals
bekend ben ik dezelfde maand bij de scouts leiding geworden.
Vanaf 2016 ben ik ook adviseur van de roverscouts en help ik deze
nieuwe groep met de opstart. Ik hoop nog jaren deel te kunnen en
mogen nemen van deze groep.

3.6

Yrea
Hoi! Mijn naam is Yrea Weetink en ik ben geboren op 22 januari
1997 in Helmond. Ik studeer College of Pharmaceutical Sciences
aan de universiteit van Utrecht met als doel uiteindelijk farmacoepidemioloog te worden. Ik ben begonnen bij de scouts van
Scouting Paulus toen ik 10 jaar was en ben via de explorers weer
teruggekomen als leiding. Ik vind scouting erg leuk omdat we veel
verschillende soorten programma’s hebben. Verder speel ik graag
dwarsfluit en dans ik graag.

3.7

Tim
Yo, mijn naam is Tim van de Meulengraaf en ben geboren in 1997
in Helmond. Ik zit als sinds m'n 4½ bij scouting en ben er dus zo'n
beetje mee opgegroeid. Ik zit nu in mijn laatste jaar van de HAVO
en waarom ben ik leiding bij de scouts? Waarom niet?

3.8

Linsey
Heey, ik ben Linsey Duijmelink en ik ben 20 jaar oud. Ik studeer
geschiedenis in Utrecht. Ik heb met erg veel plezier vanaf de
welpen bij scouting gezeten. Naast scouting doe ik paardrijden,
basketbal en werken.
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3.9

Kevin v. B.
Hallo, mijn naam is Kevin van Balkom, 19 jaar oud. Ik studeer
Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Ik heb alle speltakken bij Scouting Paulus doorlopen als
jeugdlid. Dit heb ik met zo veel plezier gedaan, dat ik leiding ben
geworden. Zo kan ik het plezier aan jullie doorgeven. Naast
scouting doe ik waterpolo bij HZV Lutra. Tenslotte kun je me
tegenkomen bij Fundustry Nuenen, want daar werk ik in het
weekend.

3.10 Dylan
Ik ben Dylan Duijmelink. Ik ben 18 jaar oud en ben nu een half
jaartje leiding. Ik zit sinds mijn 4e bij scouting Paulus en ben nu
leiding van de scouts. Naast scouting speel ik graag piano en
goochel ik graag.
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3.11 Sien
Naast ons vaste leidingteam hebben we bij de Scouts ook nog iemand die al een tijdje
met de leiding meeloopt en alvast proeft aan het leiding zijn: Sien. Hopelijk bevalt het
haar goed en wordt zij binnenkort volwaardig lid van het leidingteam!
Hey, mijn naam is Sien en ik ben de aankomende tijd jullie
hulpleiding.
Zelf zit ik momenteel ook bij de roverscouts.
Ik studeer forensisch onderzoek aan Saxion in Enschede met als
doel om onderzoeken te doen en te achterhalen wat
doodsoorzaken zijn.
Ik kijk er naar uit om deze tijd samen met jullie te delen.

10

4 Het Scouts programma
Om de programma’s en de activiteiten zo veel mogelijk te kunnen afstemmen op de
leeftijd, is een scouting groep opgedeeld in speltakken. Binnen Scouting Paulus zijn
alle speltakken gemengd. Dat wil zeggen, zowel jongens als meisjes. In sommige
scoutinggroepen bestaat deze opdeling nog wel. Elke speltak kent zijn eigen
programma’s en thema.
 Bevers (4½ -7 jaar) houden vooral van spelen, spelen in de natuur, sportief
spelen, toneelspelen of gewoon samen spelen. Spelenderwijs ontdekken ze de
wereld om zich heen. En daarvoor hoeven ze niet op reis. Stuiter woont in het
dorp Hotsjietonia waar hij samen met de Bevers heel veel avonturen beleeft.
 Welpen (7-10 jaar) spelen hun spel in de Jungle van Mowgli en Baloe de beer.
In deze jungle wonen nog meer dieren zoals Akela de wolf en Bagheera. In deze
jungle kun je veel leuke dingen doen zoals; ravotten in de bossen of een
speurtocht en knutselen of koken.
 Scouts (10-14 jaar) worden in andere scouting groepen ook wel (lucht/water)
verkenners of gidsen genoemd. Ze trekken er op uit in de echte wereld. Het
buitenleven trekt steeds meer. De maatschappij wordt verkend.
 Explorers (14-18 jaar) maken hun eigen avontuur. Vaak letterlijk over de grens.
Binnen andere groepen worden dit ook wel de Rowans en Sherpa’s genoemd.
Sommige explorers worden hulpleiding bij andere speltakken en vormen
hiermee vaak de basis naar staflid.
 Roverscouts (18-21 jaar) zijn binnen Scouting Paulus een nieuwe groep.
Voorheen werden dit de Pivo’s genoemd. Roverscouts hebben een eigen
penningmeester en ze regelen hun eigen kampen en programma’s zelf.
 Plusscouts (21 - .. ) zijn een speciale speltak binnen onze groep. Dit zijn oudleden, oud-leiding of ouders die (1x/mnd) betrokken willen blijven bij scouting.
50% van de activiteiten worden gedaan t.b.v. de groep, de andere 50% zijn
activiteiten voortkomend uit eigen interesse
Als scoutstaf proberen we een gevarieerd programma te maken. Er zal bij de scouts
redelijk wat aandacht worden besteed aan het buiten zijn en kamperen in de natuur.
Dit gebeurt in de vorm van een aantal technieken die worden gebruikt tijdens de
kampen en weekenden die we zullen organiseren.
Het scouts programma draait rond de onderstaande thema’s:
 Sport en spel. Dit spreekt voor zich. We doen spelen binnen, buiten op het veld
of in het bos. Zowel overdag maar ook ’s avonds in het donker.
 Expressie is een breed begrip voor knutselen, creatief en zelfs iets als
toneelstukjes en liedjes
 Kaart en kompas wordt gebruikt voor het buiten zijn tijdens tochten en kampen.
Er worden verschillende technieken gebruikt.
 Pionieren is het bouwen met hout en touwen. Op kamp maak je hiermee je
eigen tafel en banken maar je kunt er ook een toren of een schommel mee
bouwen.
 Koken doen we op kamp maar ook wel eens tussendoor. We maken koekjes of
wat anders lekkers.
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4.1

Overvliegen

Overvliegen is binnen scouting de naam die gebruikt wordt voor het doorstromen naar
een oudere speltak. Voor scouts betekent dit dat ze overvliegen naar de Explorers.
Hoewel iedereen tijdens het overvliegen aanwezig is zullen alleen die scouts kunnen
overvliegen die de juiste leeftijd hebben. Het jaar dat de scouts 14 jaar worden is het
laatste jaar bij de scouts. Hierbij wordt het jaar gemeten van 1 september tot en met
31 augustus. Met ingang van seizoen 2016 – 2017 wordt er éénmaal per jaar
overgevlogen. Dit vindt plaats na de zomervakantie, tijdens het openingsweekend.

4.2

Installatie

Als je als nieuw lid bij scouting bent, dan heb je nog niet meteen je scouts uniform. De
overvliegers van de Welpen dragen de eerste maanden nog het Welpen uniform. Deze
tijd is een soort proefperiode. Je krijgt de kans om te wennen aan de nieuwe groep.
Als het je bevalt, dan word je in de loop van het jaar geïnstalleerd.
Tijdens de installatie worden de nieuwe scouts officieel opgenomen in de nieuwe
groep. Bij de ceremonie van deze installatie mag de scout dan ook voor het eerst het
scouts uniform dragen. Deze avond wordt beschouwd als een klein feestje. De ouders
van de scouts die worden geïnstalleerd zijn dan ook van harte welkom.

4.3

Openingsactiviteit

De openingsactiviteit vindt traditiegetrouw plaats in het eerste weekend na het
beginnen van de scholen. Ook is dit de eerste scoutingactiviteit in het nieuwe seizoen.
Tijdens deze activiteit zijn alle speltakken aanwezig en doen we gezamenlijk allerlei
leuke activiteiten. In principe beginnen alle leden bij de speltak waar ze het afgelopen
seizoen zijn geëindigd. Een belangrijk onderdeel van dit openingsweekend is het
overvliegen. In sommige jaren vindt de openingsactiviteit een heel weekend plaats.

4.4

Trapperskamp

Het trapperskamp wordt elk jaar in het najaar georganiseerd (in principe het eerste
weekend van oktober) en is bedoeld voor alle scouts en Explorers van de regio
Helmond. Tijdens dit avontuurlijke weekend kamp, dat van vrijdagavond tot
zondagmiddag duurt, worden de scouts ingedeeld in groepjes van 2 à 3 scouts. Met
dat groepje kun je dan zelfstandig alle geleerde scouting technieken in de praktijk
brengen. Technieken tijdens de tocht maar ook voor het kamperen in een tent en het
koken van je eigen maaltijd op kleine brandertjes. Als je wilt kun je ook alle bagage,
inclusief je tentje, kookgerei en maaltijden zelf mee dragen in je rugzak.
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4.5

Sinterklaas

Elk jaar vieren we Sinterklaas bij de scouts. Meestal kiezen we daarvoor de
vrijdagavond die het dichtste bij Sinterklaas ligt. Tijdens deze avond maken alle scouts
surprises voor elkaar. In de weken ervoor worden er lootjes getrokken zodat iedereen
weet voor wie hij of zij een cadeau moet maken. Als traditie hoort er natuurlijk ook een
gedichtje bij de surprise en enige creativiteit met verpakken. Er wordt afgesproken
welke waarde het cadeau mag hebben. Dit is om te voorkomen dat er mensen
teleurgesteld worden. Ook voor de scouts die niet aanwezig zijn is er een surprise.
Wel wordt dan natuurlijk verwacht dat ook deze scouts een surprise maken.

4.6

Winterweekend

In de winter gaan we een weekendje weg. Dit is meestal het enige weekend
gedurende het jaar dat we niet in tenten slapen. Meestal zijn we te gast in een blokhut
of kampeerboerderij in de buurt.

4.7

Kerstactiviteit

Tegen kerstmis organiseren we altijd een speciale kerstactiviteit. Bij deze activiteit zijn
dan altijd alle speltakken aanwezig zodat we ook de bevers, welpen, explorers,
roverscouts en plusscouts weer eens een keertje zien. Na de kerstactiviteit draaien we
in de kerstvakantie (tot de schaatsactiviteit) geen groep.

4.8

Regionale Scouts Wedstrijden (RSW)

Tijdens de regionale scout wedstrijden komen alle scouts van regio Helmond samen in
de Stiphoutse bossen. Dit weekend is zeker niet alleen een gezellig en leuk
scoutingweekend maar staat met name ook in het teken van de wedstrijden. Elke
patrouille kampeert in zijn eigen tenten en bouwt zijn eigen keuken om het weekend
door te komen. Voor alle activiteiten tijdens dit weekend kunnen punten worden
verdiend. Dit is dus voor koken, terrein, samenwerking, technieken, tocht en alle
andere activiteiten.
De jury leidt, samen met de kampstaf, het weekend en de programma’s. Hoewel wij
als staf van scouting Paulus wel aanwezig zijn, mogen we niet op het kampeerterrein
zelf komen. Het zijn tenslotte wedstrijden…. Als staf houden wij ons op de RSW altijd
met de maaltijden bezig zodat de scouts en ook de andere stafleden op tijd hun natje
en droogje krijgen.
Aan het einde van het weekend volgt de uitslag van de wedstrijd. De beste patrouilles
mogen regio Helmond gaan vertegenwoordigen in de landelijke scouts wedstrijden
(LSW).
Deelnemen aan de RSW betekent ook deelnemen aan de voorbereidingsavonden en
de oefendag zodat er door de hele patrouille samen geoefend kan worden voor deze
wedstrijden. Bij Scouting Paulus kunnen scouts meedoen die al een keer met de
scouts op zomerkamp zijn geweest. Scouts die de technieken al prima onder de knie
hebben, er ook echt voor willen gaan en tijdens de voorbereidingen er samen de
schouders onder zetten om Paulus zo hoog mogelijk te laten eindigen.
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4.9

Lenteweekend

Het lenteweekend houden we ook meestal in de regio. Tijdens dit weekend gaan we
natuurlijk weer kamperen en een heleboel leuke programma’s doen. Door de drukke
agenda’s in het voorjaar wil dit weekend er nog wel eens bij in schieten. We proberen
in dat geval dan wel nog een nachtje te overnachten in een blokhut.

4.10 Zomerkamp
De afsluiting van het scouting seizoen is altijd het zomerkamp. We zijn dan ruim een
week op pad en kamperen op een gezellig terreintje wat verder van huis. Meestal
kiezen we elk jaar een andere richting om uit te gaan. Het ene jaar is dat noordelijk,
een ander jaar weer zuid of west. We gaan altijd met de fiets op kamp en blijven dan
de eerste nacht ergens halverwege overnachten. Een zomerkamp naar België of
Duitsland behoort ook tot de mogelijkheden.
Tijdens het zomerkamp wordt er in de patrouilles gekookt, geslapen en activiteiten
gedaan. Het zomerkamp staat ook in het teken van het toepassen van alle scouting
technieken die wij gedurende het jaar oefenen. Zo kunnen de patrouilles onderling
strijden om hierin het beste te zijn. Die patrouille kan dan de kamptotem winnen.
Ondertussen zijn er dat al heel wat geworden, zoals je in de blokhut wel kunt zien.

4.11 Financiële acties
Een aantal keren per jaar organiseren we een financiële actie waarmee we onze eigen
groepskas spekken. Die financiële acties zijn hard nodig om onze activiteiten,
materialen en blokhut te kunnen betalen. Die acties zorgen er tevens voor dat we de
contributie laag kunnen houden waardoor Scouting voor iedereen toegankelijk blijft en
betaalbaar is. Twee acties waar we ook de hulp van de Scouts voor inschakelen is de
Jantje Beton collecte en onze jaarlijkse Paaseitjes actie.

4.12 Insignes
Vanaf vorig jaar werken we met scoutsinsignes. Dit zijn niet de insignes die je
automatisch krijgt na deelname van een kamp, maar speciale insignes die je kunt
verdienen als je laat zien dat je een bepaalde vaardigheid meester bent, of voldoende
kennis hebt van een bepaald onderwerp. Insignes die bijvoorbeeld aan bod kunnen
komen zijn:







Buitenleven
Expressie
Identiteit
Samenleving
Sport & Spel
Veilig & Gezond





UST – Houtbewerking en
stoken
UST – Kampeertechnieken
en pionieren
UST – Tochttechnieken

Ieder jaar werken we aan een paar insignes, en deze kun je behalen op verschillende
niveaus. Hier richten we per jaar een paar bijeenkomsten voor in zodat scouts de kans
krijgen om kennis te maken met een bepaald onderwerp, of zich hier verder in te laten
verdiepen.
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5 Het Uniform
Scouting staat bekend om zijn uniform. Vaak wordt gezegd dat dit erg militaristisch is
maar in het moderne uniform van scouting Nederland, dat ook door Scouting Paulus
wordt gehanteerd heeft hier nog maar weinig vergelijk mee. Het scouting uniform is
iets om trots op te zijn, net als de shirtjes van een voetbal, hockey of tennis club, de
helm van de brandweer of het chique pak van een hotel medewerker.
Bij Scouting Paulus wordt het uniform gedragen door iedereen die is geïnstalleerd.
Scouts die nog niet zijn geïnstalleerd bij de scouts komen in hun welpen uniform. Als
je nieuw bent bij scouting draag je gewone kleding tot de installatie.
Een compleet nieuw uniform kost ongeveer € 46,-. Soms is het ook mogelijk om een
uniform van een broertje, zusje of van een vriendje of vriendinnetje over te nemen.
Daardoor zijn de kosten dan wat lager.
Nadat een scout is geïnstalleerd wordt altijd het complete uniform gedragen. Heb je je
uniform niet compleet of niet aan, dan kan het zijn dat de staf je vraagt om de
volgende keer koekjes te trakteren. Een mooie herinnering om het niet meer te
vergeten. Ook je das en je dasriempje horen bij je uniform.
Als het in de zomer hééééééél erg warm is (boven de 20 graden Celcius), dan kun je
ook het alternatieve uniform dragen. Dat is het donker blauwe T-shirt met Scouting
Paulus logo er op gedrukt. Op dit alternatieve uniform hoort natuurlijk nog steeds je
das met je dasriempje. Je kunt deze T-shirts een aantal keren per jaar bestellen via de
Scouting Paulus website. Een trui onder of over je alternatieve uniform betekent dat
het niet warm genoeg is voor een T-shirt en is dus ook niet toegestaan als uniform. Je
hebt dan dus gewoon je normale uniform aan.
Daarnaast kun je via de Scouting Paulus website ook nog een lekkere warme "Paulus
trui" kopen. Hier staat het Paulus logo op de voorkant en je naam achterop. Die trui is
lekker warm tijdens kampen of weekenden of gewoon thuis of op vakantie. De trui is
echter geen vervanging van het uniform. Dus zodra je uniform aan moet, dan gaat de
trui uit.
Helaas raken sommige mensen eens wat dingen kwijt van het uniform. Het dasriempje
is natuurlijk heel berucht, hoewel een extra elastiekje dit ook al voorkomt. Als je je das
kwijt bent, is dit geen excuus om je uniform niet compleet te hebben. Nieuwe spullen
zijn bij de staf te koop:
Das
Dasriempje
Scouting Paulus T-shirt
Insigne

€ 6,€ 2,50
€ 10,€ 1,- à € 2,-

Om te voorkomen dat sommigen er als een kerstboom bij gaan lopen, proberen we de
hoeveelheid insignes op het uniform te beperken. Op de volgende bladzijde is het
officiële uniform van Scouting Paulus weergegeven. Deze insignes horen op de
aangegeven plaats te zitten. Als je insignes krijgt van activiteiten (bv. RSW) dan
mogen die er ook op. Vraag even aan de staf waar dit mag zitten. Voor alle andere
insignes die je er graag op wilt, moet je altijd even vragen aan de staf of het mag en
waar ze dan moeten komen.
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Je das met dasriempje,
Waarbij Lichtblauw
Links zit!

Je fluitenkoord hangt
of om je nek of om je
arm. Het fluitje of
zakmes in je
borstzakje.

Patrouille flosje
Aan je linker epaulet

Naambandje. Net boven je
rechter borstzakje
Activiteiten insigne(s)
Op je linker mouw

Regio Helmond insigne
Op je rechter mouw
Nederlands vlaggetje en
eventueel Europese vlag.
Net boven je linker
borstzakje

Installatie teken Scouts
Op je rechter
borstzakje

Installatie teken van
Scouting Nederland.
Op je linker borstzakje
PL / APL Linten, op je linker
borstzakje, van boven naar
beneden, links en rechts van het
Scouting Nederland insigne.
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6 Huishoudelijke zaken
6.1

Aanmelden / afmelden

Lid worden van scouting: Nieuwe leden van Scouting Paulus mogen de eerste
maand vrijblijvend kennis maken met scouting. Tijdens deze periode wordt er een
aanmeldingsformulier meegegeven. Dit wordt ingevuld en ondertekend als besloten
wordt om bij scouting te blijven. De gegevens op dit formulier worden gebruikt voor
onze eigen leden administratie, het versturen van post en het aanmelden als lid van
Scouting Nederland. Het afmelden als lid van scouting gebeurt altijd door (een van) de
ouders en bij voorkeur schriftelijk.
Nieuw bij de Scouts: Als nieuweling bij de scouts worden de gegevens van de oude
speltak overgenomen. Om onze administratie compleet te houden kan het zijn dat er
door het jaar heen nogmaals om gegevens wordt gevraagd. Tevens wordt er een
medisch vragenlijstje rond gestuurd waarop bijzonderheden kunnen worden gemeld.
Aangezien scouts regelmatig gaan kamperen en een weekend of langer weg zijn, is
het, in geval van calamiteiten, erg belangrijk om over de noodzakelijke medische
bijzonderheden van de leden te beschikken. Tevens kunnen we dan tijdens ons
programma rekening houden met eventuele beperkingen. Uiteraard worden deze
gegevens vertrouwelijk behandeld. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van
deze medische gegevens, laat u ons dat dan s.v.p. weten.
Natuurlijk is het ook mogelijk om eventuele bijzonderheden die belangrijk zijn om te
weten even persoonlijk met ons door te spreken. Kom gerust even binnen lopen voor
het maken van een afspraak voor een gesprekje.
Club avonden: Het maken van programma’s vergt vaak veel inspanning en
voorbereiding. Het is daarom van belang om vroegtijdig een inschatting te kunnen
maken van het aantal mensen dat aanwezig is. We gaan er in principe van uit dat
alle leden elke week aanwezig zijn. Mocht het onverhoopt niet lukken in verband met
ziekte of een andere afspraak, laat dit dan zo spoedig mogelijk even weten. Het liefst
via onze website: www.scoutingpaulus.com -> Speltak Scouts -> Actueel. Als
alternatief per email: scouts@scoutingpaulus.com of telefonisch bij een van de
stafleden.
Weekenden / kampen: Voor deelname aan een weekend of een kamp worden aparte
aanmeldingsformulieren per email opgestuurd. Het is van belang om deze formulieren
tijdig (per email) in te leveren zodat we er met onze voorbereidingen, inkopen en
reserveringen rekening mee kunnen houden. Laat altijd even wat weten. Ook als je
niet mee gaat!
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6.2

Clubavond / bijeenkomst

Aankomst: De scouts beginnen op vrijdag avond om 20:00 uur. Omdat de Bevers tot
20:00 uur draaien, vragen we aan de scouts om buiten te wachten totdat de
bijeenkomst daadwerkelijk begint. Alleen bij erg slecht weer kan er ook binnen worden
gewacht.
Openen en sluiten: Het begin en einde van een bijeenkomst noemen we het openen
en sluiten. Dit vindt met enig ceremonieel plaats. Tijdens het openen en sluiten zijn we
altijd in compleet uniform en zetten we even petten en mutsen af. We vragen één van
de scouts om de vlag te hijsen en de scoutswet wordt voorgelezen:
Een Scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld
om zich heen te ontdekken en deze meer leefbaar te maken.
Een Scout is eerlijk, trouw en houdt vol,
is spaarzaam en sober en zorgt goed voor de natuur.
Een Scout respecteert zichzelf en anderen.
Alle scouts salueren dan ook naar de vlag. Tijdens het openen wordt ook het verdere
programma uitgelegd en tijdens het sluiten zijn er vaak enkele mededelingen voor
volgende programma’s of activiteiten.
Het programma: Aangezien scouting een zeer breed programma aanbod heeft en
sommige programma’s afhankelijk zijn van het weer wordt vooraf geen lijstje van
programma’s doorgegeven. Er moet verwacht worden dat er op elke bijeenkomst elk
willekeurig programma gedaan kan worden. Het kan dus altijd zo zijn dat we het bos in
gaan en ons vies maken. Ook als het wat slechter weer is. Hou hier dan ook rekening
mee en zorg dat je altijd scouting-proof gekleed bent. Daar horen natuurlijk ook
goede, stevige schoenen bij. Laat slippers e.d. dus thuis (óók als we op de fiets
weggaan)! Wel is het aan te raden om altijd een zaklamp mee te nemen.
We doen ons best om de programma’s op tijd weer af te ronden. Het gebeurt helaas
wel eens dat we wat uit lopen. Hoewel we dit te allen tijde proberen te voorkomen,
vragen we uw begrip hiervoor. Mocht het zo zijn dat we vooraf al weten dat het
geplande programma meer tijd vraagt of op een ander tijdstip zal plaatsvinden, dan
laten we dit vooraf weten.
Einde van de bijeenkomst: Een normale scoutsbijeenkomst duurt op vrijdag tot
22:00 uur. Na het sluiten kunnen de scouts naar huis. Een enkele keer wordt er aan
scouts gevraagd om even mee te helpen opruimen. Dit zal dan per toerbeurt gebeuren
en nooit langer dan 15 minuten duren. Laat (zeker in de wintermaanden als het buiten
donker is) de kinderen niet alleen naar huis fietsen. Wij zien er aan het einde van de
bijeenkomst altijd op toe dat de kinderen niet alleen weggaan. Kom ze even op halen
of zorg er voor dat ze samen met anderen kunnen terug fietsen, of laat even weten dat
de kinderen alleen naar huis mogen. Zo helpen we elkaar om het veilig te houden.
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6.3

Regeltjes

Snoepen doen we niet tijdens een bijeenkomst, behalve als je dan ook voor iedereen
wat hebt en uitdeelt. Kauwgum willen we helemaal niet…
Aan / Afmelden wordt nog al eens vergeten. Kun je tijdens een bijeenkomst, een
kamp, weekend of andere activiteit niet aanwezig zijn, voor wat voor reden dan ook,
meld je dan zo spoedig mogelijk af. Het liefst via onze website:
www.scoutingpaulus.com -> Speltak Scouts -> Actueel. Als alternatief per email:
scouts@scoutingpaulus.com of telefonisch bij een van de stafleden. Wij kunnen dan
rekening houden met de voorbereiding van het programma en hoeven niet ongerust te
worden als iemand zomaar niet komt opdagen.
Het blijkt vaak erg moeilijk om van alle ouders tijdig reactie te krijgen of zoon/dochter
mee doet met een Scouting activiteit. Wij vinden dat heel vervelend en het kost ons
veel onnodige tijd met het na bellen van scouts waarvan we geen reactie hebben
gehad. Tijd die wij als vrijwilligers liever in andere dingen steken. Daarom de vraag
hier op te letten en tijdig te reageren. Gelukkig zijn er ook heel wat ouders die wel snel
reageren en even wat laten weten.
Het Uniform hoort bij scouting en hebben we dus ook altijd aan tijdens een scouting
bijeenkomst. Is je uniform niet compleet, dan kan het zijn dat de leiding je vraagt om
de volgende keer koekjes te trakteren. Wat er bij het uniform hoort lees je ergens
anders in dit boekje. Tijdens een bijeenkomst zorg je er voor dat je uniform een beetje
fatsoenlijk wordt gedragen. Dat betekent dus de knoopjes dicht en de das om je nek.
Je das is tenslotte geen hoofddoek of broek riem.
Een zakmes hoort ook bij scouting en zeker bij de scouts. Dit is echter geen
speelgoed!! Met een zakmes bedoelen we een ‘normaal’ inklapbaar (Zwitsers)
zakmesje met een blad dat maximaal zo groot is als je hand breed is. Dolken,
stiletto’s, vlinder messen, kapmessen en andere wapens zijn absoluut verboden en
worden meteen in beslag genomen.
Het gebruik van je zakmes doe je altijd op een verantwoorde manier en je hebt je mes
NOOIT open als je aan het lopen bent. Pas bij het gebruik van je zakmes ook altijd op
met de mensen om je heen en snij niet in het meubilair, sjorhout, tafelbladen, tenten of
sjortouwen.
Roken is tijdens de scouts niet toegestaan. Hoewel we er van uit gaan dat kinderen op
deze leeftijd niet roken, nemen we sigaretten en aanstekers in beslag als deze worden
meegenomen naar scouts activiteiten.
Energy dranken staan we tijdens weekenden, kampen en scouting opkomsten niet
toe. Energie hebben de meeste scouts al meer dan genoeg en een extra boost komt
de sfeer niet altijd ten goede.
Mobiele telefoon: Tijdens de scoutingactiviteiten (zowel opkomsten als kampen) is
het niet toegestaan gebruik te maken van mobiele telefoons. Tevens adviseren wij
geen mobiele telefoons mee te nemen naar scouting omdat dit toch waardevolle
artikelen zijn die wanneer ze kapot gaan of zoek raken voor een hoop narigheid
zorgen. Mochten er programma’s zijn waarvan we het zinnig vinden dat de scouts een
mobiel meenemen zoals bijv. een dropping dan stelt de leiding deze beschikbaar of
vragen we gericht aan een paar scouts om een mobieltje mee te nemen.
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6.4

Normen en waarden

Bij Scouting vinden we het erg belangrijk dat het voor iedereen leuk is. Daarom gaan
we er van uit dat iedereen die deel neemt aan scouting activiteiten zich normaal
gedraagt. Het lijkt misschien overbodig maar toch nog even een aantal afspraken die
we met de scouts hebben gemaakt:
Scouting is leuk voor iedereen!
Daar staan we voor, daar gaan we voor!
 Heb respect voor elkaar en voor elkaars spullen. Ken de grenzen en hou het
daardoor voor iedereen leuk!
 Luister naar elkaar en naar de staf, je vind het ook fijn als mensen naar jou luisteren.
 Iedereen doet mee, ook als een programma eens wat minder leuk is. Natuurlijk màg
ook iedereen mee doen. Laat dus niemand ‘links liggen’….
 Hou een ceremonie (openen, sluiten, vlaggen, installatie, etc.) ook een ceremonie.
Ben dan stil, net uniform, sta recht en gedraag je normaal.
Rode & gele kaarten: De afspraken (regeltjes, normen en waarden) die in dit boekje
staan hebben jullie, de scouts, samen met ons gemaakt en natuurlijk hou je je aan je
eigen afspraken. Vinden wij nu dat je je niet aan de afspraken houdt, dan kunnen we
dat ‘belonen’ met een gele kaart (officiële waarschuwing). Je kunt twee keer een gele
kaart krijgen. Heb je het daarna nog niet begrepen, dan volgt een rode kaart en dat
betekent dat je de keer daarop niet welkom bent…. Natuurlijk houden we ook je
ouders op de hoogte als je een gele of rode kaart krijgt.
We gaan er van uit dat we niet of nauwelijks een gele kaart hoeven uit te delen maar
dat heb je natuurlijk helemaal zelf in de hand.
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6.5

Contributie en kampgeld

Scouting is al jaren een van de goedkoopste verenigingen. Dat kan door onze grote
basis van vrijwilligers. Binnen Scouting Paulus zijn er het hele jaar door zo’n 45
vrijwilligers in de weer om scouting draaiend te houden. Daardoor kunnen we ook een
groot deel van de betaalde contributie besteden aan activiteiten, programma’s en
spelmaterialen.
Contributie:
 Contributie scouts:




Weekend kamp:
Zomerkamp:
Extra activiteiten:

€ 10,- per maand
(incl. € 2,- poetsbijdrage en
€ 2,- kampreservering)
ca.€ 15,ca.€ 110,- Euro
Variërend, meestal enkele euro’s

De contributie van de maanden juli en augustus hoeven niet te worden betaald i.v.m.
de zomervakantie, ook al valt de vakantie niet in deze maanden. Er wordt dus, in
totaal, 10 maanden per jaar contributie betaald.
De contributie s.v.p. aan het begin van elke maand via de bank betalen. Weekend en
kampgeld voorafgaande aan de weekend of kamp via de bank betalen. U kunt de
contributie en weekend/kampgelden overmaken op rekening NL78ABNA0474513262
t.n.v. Scouting Paulus. Uw bankafschrift is dan uw betalingsbewijs.
Vragen m.b.t. contributie/kampgelden kan aan het EINDE van een clubavond bij onze
penningmeester Linda van Kooten of per email.

6.6

Ouders en Scouting

De leiding en bestuur van Scouting Paulus Helmond-oost/dierdonk bestaat volledig uit
vrijwilligers die elke week hun vrije tijd steken in de vrije tijdsbesteding van uw zoon of
dochter. We hebben het dan niet alleen over de bijeenkomsten maar ook over o.a.
speltakvergaderingen, programmavoorbereidingen, groepsraden, bestuursoverleg,
etc…
Dit doen we natuurlijk allemaal graag en vrijwillig maar er zijn ook activiteiten waarbij
we hulp van ouders hard nodig hebben, ook in het belang van uw kind. We spreken
dan bijvoorbeeld over schilderen, timmerwerk, gras maaien, etc… Heb je als ouder zin
om ons daarbij te helpen, doe dat dan en steek samen met ons, de handen uit de
mouwen.
Spreekt dit bovenstaande je ook wel aan en wil je ook in het belang van je eigen kind
de handen uit de mouwen steken, neem dan even contact op met een van de
stafleden.
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7

Sponsoring

Het laatste stukje in dit informatieboekje heeft niet zozeer met de scouts te maken
maar wel met de gehele groep in totaal.
Scouting Paulus Helmond-oost / dierdonk biedt de jeugd van deze beide wijken al heel
lang een nuttige en leerzame vrijetijdsbesteding. Maar zoals elke vrijetijdsbesteding
kost ook scouting geld. Vooral in de aanschaf van duurzame spel- en kampeer
materialen gaat veel geld zitten. En o.a. hiervoor willen we een beroep doen op
sponsors. Help ons door uw donatie onze materialen op peil te houden zodat we ook
op een veilige en verantwoorde manier het scoutingspel kunnen spelen……………….
Hieronder zijn de sponsormogelijkheden kort samengevat:
 Eenmalige sponsoring naar eigen inzicht. Ook
kleine bijdragen zijn zeer welkom.
Platte knoop

 Eenmalige vermelding in ons clubblad
(Pauluskrant).
 € 25 per jaar.

Timmersteek

 Naamsvermelding op een speciale wand in onze
nieuwe blokhut (bordje ca. 10x20cm).
 Vermelding / kleine advertentie in ons clubblad
(Pauluskrant 3 à 4 keer per jaar).
 Vermelding op onze website
(www.scoutingpaulus.com).
 Een jaarlijks bedankje.
 Min. € 50 per jaar.

Mastworp

overige

 Naamsvermelding op een speciale wand in onze
blokhut (bordje ca. 20x20cm).
 Advertentie in ons clubblad (Pauluskrant 3 à 4
keer per jaar).
 Vermelding op onze website
(www.scoutingpaulus.com).
 Een jaarlijks bedankje.
 Wilt u ons liever op een andere manier
sponsoren dan kan dat natuurlijk ook.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL90ABNA0485344939 t.n.v. stg.
Scouting Paulus te Helmond, graag met vermelding “sponsoring 2017”.
Scouting Paulus bedankt u nogmaals voor uw steun en goede wil om dit project te
helpen realiseren.

22

8 Jaarplanner
Hierbij alvast een aantal belangrijke data voor activiteiten door het jaar, voor zover die
al bekend zijn. Probeer bij het plannen van je eigen vakanties zo veel mogelijk
rekening te houden met de scoutingactiviteiten zodat niemand deze gezellige
activiteiten hoeft te missen.
Openingsactiviteit

zondag

3 september ’17

Trapperskamp

vrijdag
zondag

29 september ’17 t/m
1 oktober ‘17

Installatie nieuwe scouts

vrijdag

20 oktober ‘17

Natuurwerkdag

zaterdag

4 november ‘17

Winterweekend

vrijdag
zondag

17 november ’17 t/m
19 november ‘17

Surprise-avond

vrijdag

1 december ’17

Kerstactiviteit

zaterdag

23 december ’17

Kerstvakantie (geen clubavond)

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

22 december ’17,
29 december ’17 en
5 januari ‘18

Schaatsen

zaterdag

6 januari ‘18

Carnavalsactiviteit

vrijdag

10 februari ‘18

Jantje Beton collecte

maandag
vrijdag

5 maart ‘18 t/m
9 maart ‘18

Paaseitjesactie

maandag
zondag

12 maart ’18 t/m
1 april ‘18

RSW

vrijdag
zondag

13 april ’18 t/m
15 april ‘18

Lenteweekend (onder voorbehoud)

Bericht volgt

Groeps-BBQ

Bericht volgt

Zomerkamp

vrijdag
zaterdag

Openingsactiviteit/-weekend

In het weekend van
vrijdag
24 augustus ’18 t/m
zondag
26 augustus ‘18

6 juli ’18 t/m
14 juli ‘18
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