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Inleiding
Ook dit seizoen proberen we er als plusscouts weer een leuk jaar van te maken. Er staan weer
een heleboel leuke, nieuwe en uitdagende programma’s op de agenda en ook van de weekenden
die gepland zijn, proberen we weer wat leuks te maken.
Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de huishoudelijke zaken rondom de
Plusscouts van Scouting Paulus.
Plusscouts zijn oudleiding, oudleden of ouders van leden die scouting paulus een warm hart
toe dragen. 1x per maand op de laatste dinsdag van de maand komen zij bij elkaar.
In dit boekje staat informatie over de plusscouts Je vindt er contactgegevens van de
plusscouts, een beschrijving van wat plusscouts zoal doen en vele andere informatie.
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Contact
Binnen de plusscouts communiceren we voornamelijk via mail en whattsapp. Een mailtje naar
plusscouts zal bij alle plusscouts terecht komen. Leon van de Meulengraaf zal mailtjes die van
buiten af komen namens de plusscouts beantwoorden. Ook hebben we een whattsappgroep
binnen de plusscouts.

Telefoon
Leon:				06-23541327
Wessel:			06-10829559
Mail
Plusscouts:			
plusscouts@scoutingpaulus.com
				
Omdat emailadressen nogal eens veranderen, gebruiken we voor de
				
plusscouts een gezamenlijk email adres. Alle plusscouts ontvangen
				dan je email.
Algemene info:		

info@scoutingpaulus.com
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Scouting op internet
Scouting Paulus:		
				
				

www.scoutingpaulus.com
Kijk ook eens op onze plusscouts pagina! Daar vind je o.a. de laatste
jaarkalender en foto’s van onze activiteiten.

				
Naast een eigen website beschikken we over onze eigen facebook
				
en instagram pagina. We zijn te vinden onder:
				www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
				www.instagram.com/scoutingpaulushelmond
Regio Helmond:		

www.scoutingregiohelmond.nl

Scouting Nederland:

www.scouting.nl

ScoutShop:			

www.scoutshop.nl
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Wat is scouting?
Scouting is een jeugdvereniging met takken verspreid over de hele wereld verenigd in de
‘WOSM’, ofwel de ‘World Organisation of the Scouts Movement’ (van oorsprong de
jongensgroep) en de ‘WAGGGS’, ofwel de ‘World Association of Girl Guides & Girl Scouts’
(de meisjestak dus). Wereldwijd zijn er zo’n 28 miljoen Scouts in 216 verschillende landen.
De ruim 1300 Nederlandse scoutinggroepen zijn allemaal samen ondergebracht in Scouting
Nederland en die telt in totaal zo’n 125.000 leden. Leden van Scouting Paulus zijn dus ook lid
van Scouting Nederland. Hiervan krijg je ook regelmatig een magazine thuisgestuurd.
Scouting Nederland, op hun beurt, is weer lid van de wereldwijde scoutingorganisaties
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 3000 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 basis van vrijwilligers. Er zijn slechts enkele
betaalde krachten binnen Scouting Nederland, maar 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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Speltakken
Om de programma’s en de activiteiten zo veel mogelijk te kunnen afstemmen op de leeftijd, is
een scoutinggroep 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

Welpen

Bevers houden vooral van
spelen, natuur, sportief
spelen, toneelspelen of
gewoon samen spelen.
Spelenderwijs ontdekken ze de wereld om
zich heen. En daarvoor hoeven ze niet op reis.
Samen met Stuiter en de andere figuren uit
Hotsjietonia beleven ze allemaal avonturen.

Welpen 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

Explorers

Scouts worden in andere
scoutinggroepen 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.

De Explorers maken hun
eigen avontuur. Vaak
letterlijk over de grens.
Sommige Explorers worden
hulpleiding bij andere speltakken en vormen
hiermee vaak de basis naar leiding.

Roverscouts

Plusscouts

De Roverscouts zijn een
zelf draaiende groep.
Voorheen werden dit de
Pivo’s genoemd.
Roverscouts hebben een eigen bestuur en ze
regelen hun eigen kampen en programma’s
zelf.

Dit is een speciale speltak
binnen onze groep. Dit zijn
oud-leden, 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.

4½ - 7 jaar

10 - 14 jaar

18 - 21 jaar

7 - 10 jaar

14 - 18 jaar

21 - ... jaar
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Het uniform
Scouting staat bekend om hun uniform. Soms wordt gezegd dat dit 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 scoutinguniform is iets om trots
op te zijn, net als de shirtjes van een voetbal, hockey, of tennisclub, de helm van de
brandweer, of het chique pak van een hotelmedewerker.
Bij Scouting Paulus wordt het uniform door iedereen gedragen die geïnstalleerd is. Plusscouts
dragen de blauwe pauluspolo met blauwe das als uniform. Installeren doen we niet bij de
plusscouts, je kunt het uniform aanschaffen zodra je denkt dat je bij de plusscouts wilt
blijven.
Een compleet nieuw uniform kost ongeveer € 30,-. Het uniform is te koop via de paulus
website en het plusscoutslogo via Leon.
Naast het uniform, wat te bestellen is bij de website, heeft Scouting Paulus ook zijn meer
kleding in de eigen webshop.
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.
Pauluspolo € 17,50
Das € 6,Dasriempje € 2,50
Scouting Paulus T-shirt € 10,Insigne € 1,- à € 2,Plusscoutslogo € 5,-
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Het plusScoutsseizoen
Gedurende het plusscoutsseizoen zullen er een aantal activiteiten plaatsvinden. Zo is er elke
laatste dinsdag van de maand een opkomst, en is er een winter en zomerweekend. Bijzondere
activiteiten vinden vaak niet plaats op de dinsdagavond maar bijvoorbeeld in het weekend.
Verder zijn er nog een aantal andere scouting activiteiten binnen onze groep die ook voor
plusscouts belangrijk kunnen zijn.

Openingsactiviteit/weekend

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. Een
belangrijk onderdeel van dit openingsweekend is het overvliegen.

Overvliegen

Overvliegen is binnen scouting de naam die gebruikt wordt voor het doorstromen naar een
oudere speltak. Het overvliegen vindt traditiegetrouw plaats in het eerste weekend na het
begin van het nieuwe schooljaar tijdens de openingsactiviteit. Plusscouts vliegen niet over, wij
zijn tenslotte de laatste speltak.

Winter en zomerweekend

Tweemaal per jaar gaan we een (half)weekendje met de plusscouts weg. We overnachten dan
bijvoorbeeld in een blokhut/tent of bij bijvoorbeeld Stayokay Het programma is elke keer
anders, maar natuurlijk altijd leuk.

Enkele activiteiten

Door het jaar heen hebben we met de plusscouts ondertussen enkele vaste activiteiten op de
agenda staan. Zoals de winterklusdag in december, plusscoutsdiner met aanhang, brouwen van
sponsorbier, sneakpreview, etc.........
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Contributie
Contributie/ kampgeld

Scouting is al jaren een van de goedkoopste verenigingen. Dat kan op basis van de inzet van
vrijwilligers. Binnen Scouting Paulus zijn er het hele jaar door zo’n 40 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 spelmateriaal.
Contributie:
Contributie Plusscouts:

€ 25, - per jaar

Plusscouts betalen alleen mee andere activiteiten waaraan ze ook deelnemen, de kosten zijn
dan ook afhankelijk van de totale kosten en het aantal deelnemers.
Aan het begin van het jaar krijgen plusscouts een mailtje voor de jaarlijkse
contributiebetaling, de betalingen voor de weekenden en activiteiten vinden tussendoor
plaats bij deelname.
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Huishoudelijke zaken
Aanmelden/ afmelden

Lid worden van scouting: Inschrijven bij de plusscouts vind plaats via onze website, je
inschrijving wordt dan gezien door alle andere plusscouts. Indien er geen andere plusscouts
zijn die bezwaar hebben kan een definitieve inschrijving plaats vinden. De gegevens op dit
formulier worden gebruikt voor onze eigen ledenadministratie, het versturen van post en het
aanmelden als lid van Scouting Nederland. Het afmelden als lid van scouting gebeurt altijd
door de plusscout zelf.

Bijeenkomst

Draaitijden: De Plusscouts draaien op de laatste dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur of
op andere dagen/tijden op afspraak. Je hoeft je niet af te melden voor deze bijeenkomsten,
maar het is natuurlijk wel fijn als je kunt komen.
Het programma: 50% van de bijeenkomsten zijn in belang van de groep (o.a. klussen) en 50%
van de bijeenkomsten komen voort uit interesse van de plusscouts. Dit kan dus heel ruim en
afwisselend zijn.

Acties

Om een deel van de kosten die we hebben als scouting te betalen, houden we als scouting
financiële acties. Het doel van deze acties is om zo veel mogelijk geld op te halen zodat we
een deel van onze activiteiten, materialen, en blokhut kunnen betalen. Die acties zorgen er
tevens voor dat we de contributie laag kunnen houden. Twee acties waar de ook de hulp van
leden voor inschakelen is de Jantje Beton collecte en onze jaarlijkse Paaseitjesactie.

Ouders en Scouting

De leiding en het bestuur van Scouting Paulus Helmond-oost/Dierdonk bestaan volledig uit
vrijwilligers die elke week hun vrije tijd steken in de vrijetijdsbesteding van de leden. We
hebben het dan niet alleen over de bijeenkomsten maar ook over o.a. speltakvergaderingen,
programmavoorbereidingen, groepsraden, bestuursoverleg, etc…
Om de ouders te betrekken bij scouting houden we jaarlijks een BBQ. Tijdens de BBQ zijn
alle plusscouts uitgenodigd. Door middel van de BBQ hopen we de afstand tussen u als ouder
en ons als scouting zo klein mogelijk te houden.
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Sponsoring
Sponsoring

Het laatste stukje in dit informatieboekje heeft niet zozeer met de Plusscouts te maken
maar wel met de gehele groep. 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
kampeermaterialen gaat veel geld zitten. En o.a. hiervoor willen we een beroep doen op
sponsors. Help ons door met uw donatie onze materialen op peil te houden zodat we ook op
een veilige en verantwoorde manier het scoutingspel kunnen spelen.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL90 ABNA 0485 3449 39 t.n.v. stg.
Scouting Paulus te Helmond, graag met vermelding sponsoring (“jaartal”).
Scouting Paulus bedankt u nogmaals voor uw steun en goede wil om dit project te helpen
realiseren.
Hieronder zijn de sponsormogelijkheden kort samengevat:
✓ Eenmalige sponsering naar eigen inzicht. Ook kleine bedrage
zijn zeer welkom.
•

Eenmalige vermelding in ons clubblad (Pauluskrant)

✓ €25,- per jaar
•
•
•

Naamsvermelding op een speciale wand in onze blokhut (bordje ca.
10x20cm).
Vermelding/ kleine advertentie in ons clubblad (Pauluskrant 3 á 4 keer
per jaar)
Een jaarlijks bedankje.

✓ €50,- per jaar
•
•
•

Naamsvermelding op een speciale wand in onze blokhut (bordje
ca. 20x20cm).
Advertentie in ons clubblad (Pauluskrant 3 á 4 keer per jaar)
Een jaarlijks bedankje.

✓ Wilt u ons liever op een andere manier sponseren dan kan dat natuurlijk ook.
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