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Maatschappelijke Stage: 
Explorers die vanuit hun school maatschappelijke stage moeten lopen hebben de mogelijkheid dit te doen 
bij Scouting Paulus.  
-Stage lopen kan alleen bij bevers of welpen. Dit i.v.m. leeftijdsverschil met jeugdleden.  
-Maximaal  1 stagiaire per speltak 
-De speltak bepaald zelf bij welke activiteiten een stagiaire wel/niet aanwezig is.  
-Stagiaires mogen niet op vrijdagavond naar bar en boos. 
-Stagiaires mogen niet mee op weekend en zomerkampen.. 
 
Uithelpen bij andere speltakken door explorers 
We willen graag dat alle explorers de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met de andere speltakken 
door incidenteel uit te helpen bij de bevers, welpen en scouts. Daarvoor gelden de volgende regels. 
-Als een speltak hulp nodig heeft bij een activiteit/programma dan kunnen ze een beroep doen op explo-
rers. 
-De speltak stuurt dan een mail rond naar alle explorers (explo@scoutingpaulus.com) en geeft in deze mail 
aan wanneer, waarvoor en hoeveel explorers er gevraagd worden. 
-Explorers hebben dan een aantal dagen de tijd om hierop per e-mail terug te reageren. 
-De speltak maakt daarna de keuze welke explorers kunnen komen helpen. Belangrijk hierbij  is dat niet tel-
kens de zelfde explorers uitgekozen worden, alle explorers moeten de kans krijgen om uit te helpen. 
-Indien er geen explorers op de e-mail hebben gereageerd dan mag de speltak alsnog gericht explorers 
gaan benaderen om uit te komen helpen 
-Uithelpen van explorers bij speltakken kan niet bij weekend en zomerkampen. 
-Uithelpen bij speltakken door speltakken is incidenteel en geen manier om een leiding te kort aan te vul-
len. 
-Uithelpers dragen geen verantwoordelijkheid voor andere kinderen en mogen dus niet alleen met hen op 
pad worden gestuurd.  
  
Hulpleiding: 
Explorers die in de toekomst graag leiding willen worden kunnen hulpleiding worden, daarvoor gelden de 
volgende regels. 
-Hulpleiding kun je worden vanaf 17 jaar bij bevers, welpen of scouts. 
-Hulpleiding kun je alleen worden als je lid bent van de explorers 
-Indien een explorer activiteit samen valt met een speltakactiviteit (waarbij de explorer hulpleiding is) dan 
mag de explorer zelf kiezen waar hij/zij aan deelneemt. Uitzondering hierop zijn explorer weekendkampen 
en zomerkamp, deze gaan dan voor op de speltakactiviteit 
-Hulpleiding wordt niet geïnstalleerd. 
-Hulpleiding mag op vrijdagavond in bar en boos komen van 22.00-24.00. Voor alcohol gebruik gelden hier-
voor de wettelijke drankregels.  
-Hulpleiding mag toegevoegd worden aan de mailgroep van de desbetreffende speltak. 
-Hulpleiding draagt geen verantwoordelijkheid voor andere kinderen en mogen dus niet alleen met hen op 
pad worden gestuurd.  
 
Explorer: 
Explorer mag een jeugdlid blijven tot en met het seizoen waarin hij/zij 18 wordt. Indien een explorer hulp-
leiding is heeft hij/zij de keuze als hij/zij 18 is om: Te stoppen als explorer en verder te gaan als leiding van 
de speltak. (dan mag hij/zij ook geïnstalleerd worden) of verder te draaien als explorer en hulpleiding. Dit 
alles met de voordeeltjes van (hulp)leiding. 
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