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1 Inleiding 
 
Ook dit seizoen proberen we als stafleden weer een leuk jaar van te maken.  
Er staan weer een heleboel leuke, nieuwe en uitdagende programma’s in de 
agenda en ook van de weekenden en kampen 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 Welpen van Scouting Paulus. 
 
In dit boekje staat veel informatie over de Welpen. Je vind er de adressen en 
telefoon nummers van de stafleden, een beschrijving van een typische 
Welpen-bijeenkomst en vele andere informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewaar dit boekje goed, het kan ook later in het jaar nog van pas 
komen! 
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2 Telefoonnummers 
 
Cindy van Dijk                                                                           06-51630970 
Donderdag Staflid 

 
Marius Duymelink                                                                     06-22229434 
Donderdag Staflid / Team leider / Penningmeester 
                                                         
Tom Derkx                                                                                 06-47835590 
Donderdag Staflid. 

 
Elke Luijben                                                                               06-57547986 
Donderdag Staflid.                                                                     
 
Maartje van Vessem                                                                  06-45117728 
Zaterdag Staflid / Team leider / Penningmeester 

 
Wendy Weber                                                                             06-14905672 
Zaterdag Staflid                                   
 
Wiesje Kraaijeveld                                                                     06-51306861 
Zaterdag Staflid 
 
Mattijs van den Berkmortel                                                       06-20389502        
Zaterdag staflid 
 
Lars Gijzen                                                                                  06-24849536 
Zaterdag staflid 
 
 

Omdat email adressen nogal eens veranderen, gebruiken we voor de 
Welpenstaf een gezamenlijk email adres. Wil je ons iets per email laten 

weten, stuur dit dan naar: welpen@scoutingpaulus.com . Alle stafleden 

van de Welpen ontvangen dan je email. Je bent er dan ook zeker van dat je 
email gelezen wordt.  
 
 
 

mailto:estas@scoutingpaulus.com
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Onze blokhut ligt aan de Bakelsedijk 208  aan het kanaal. De auto’s dienen 
geparkeerd te worden aan de Fokkerlaan. 
 
Ons postadres is: 
 
Scouting Paulus 
p/a  Peter Sanders 
Weth. Hamacherplein 14 
5701 CW  Helmond 
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3 Scouting op internet 
 
Hier onder een lijstje met leuke en informatieve links over scouting op het 
internet: 
 

Scouting Paulus: www.scoutingpaulus.com 

 

Regio Helmond: www.scoutingregiohelmond.nl 
 

Scouting Nederland: www.scouting.nl 
 

Scouting Programma site: www.scoutnet.nl/~sps/ 
 

Scout shop: www.scoutshop.nl/ 
 

http://www.scoutingpaulus.com/
http://www.scoutingregiohelmond.nl/
http://www.scouting.nl/
http://www.scoutnet.nl/~sps/
http://www.scoutshop.nl/
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4 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 28 miljoen scouts in 216 verschillende landen. 
 
De ruim 1300 Nederlandse scouting groepen zijn allemaal samen 
ondergebracht in Scouting Nederland en die telt in totaal zo’n 125000 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 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 3000 scouts. 
 
Welpen, wereldwijd, draaien een nagenoeg vergelijkbaar programma dat zijn 
oorsprong vind bij Lord Baden Powell. Dat was een Engelse leger officier 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 scouting groep in Nederland draait op basis van vrijwilligers. Er zijn 
slechts enkele betaalde krachten binnen Scouting Nederland maar niet 
binnen de scouting groepen 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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4.1 Cindy van Dijk 
 

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Cindy van Dijk en 
ben geboren op 21 februari 1985. Sinds mijn 7e zit ik 
bij de scouting. Heb zelf eerst bij de esta’s, scouts 
en bij de explorers gezeten. Daarna ben ik zelf 
leiding geworden bij de welpen. Ik vind de welpen 
een erg leuke groep. We doen heel veel leuke 
activiteiten met de kinderen. Vooral de kampen vind 
ik erg leuk! Ik hoop een hele lange en leuke tijd te 

hebben bij de welpen. 
 
 
 

4.2 Marius Duijmelink 
 

Hoi, mijn naam is Marius Duijmelink. Ik ben geboren 
op 25 april 1965 in Helmond, waar ik nu nog steeds 
woon. Ik ben in aanraking gekomen met scouting 
doordat ik regelmatig mijn neefje & nichtjes ging 
brengen en ophalen. En scouting leek me zo leuk 
dat ik maar ben blijven plakken. Ik heb een 
administratieve baan en zit bijna de hele dag. 
Daarom doe ik, om een beetje conditie te behouden, 

naast scouting ook aan spinning. 
 

 
 

4.3  Tom Derkx 
 
Hallo, mijn naam is Tom Derkx en ik ben geboren 
op 7 november 1995. Ik zit al vanaf jongs af aan op 
deze scouting en heb alle groepen van bevers tot 
explorers doorlopen. Toen ik eenmaal in mijn 
laatste jaar van de explorers zat had ik eigenlijk 
geen zin om te stoppen dus koos ik ervoor welpen 
leiding te worden. Op dit moment zit ik op de 
Technische universiteit in Eindhoven te studeren, 

maar ik kom altijd graag even plezier maken met de welpen. Mijn 
hobby’s zijn lezen, computeren, zwemmen en natuurlijk scouting. Ik 
wens iedereen veel plezier hier op de scouting!  
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4.4 Maartje van Vessem 
Hoi, ik ben Maartje van Vessem en ben geboren op  
5 februari 1983. Ik vind het erg leuk bij de Welpen.  
Het allerleukste vind ik de kampen, zeker als we een 
leuk/spannend thema hebben kunnen bedenken.  
Ik woon in Nuenen en werk bij Kempenhaege als 
woonbegeleidster. Als ik tijd over heb duik ik graag 
met m’n neus in een spannend boek of ga ik gezellig 
bij iemand op de koffie.  

 
4.5 Wiesje Kraaijeveld 

 
Hallo, ik ben Wiesje Kraaijeveld. Ik ben geboren op 
22 maart 1995 in Eindhoven, toen ik 2 jaar was ben 
ik in Helmond komen wonen. Ik zit al sinds mijn 4e 
bij Scouting Paulus en ben hier niet weg te krijgen. 
Ik studeer en woon op kamers in Nijmegen, maar 
kom graag elk weekend weer terug naar Helmond 
om te genieten van de Scouting. Mijn hobby’s zijn 

sporten, muziek maken en luisteren en Scouting natuurlijk. 
 

4.6  Wendy Weber 
 
Hoi hoi, ik ben Wendy Weber en ben geboren op 
02 januari 1979 in de voetbalhoofdstad van 
Nederland. Eindhoven dus. ik woon op zo'n 5 
minuten afstand van het mooiste stadion van 
Nederland. Het is dus niet zo moeilijk om te raden 
wat een van mijn grootste hobbies dus is, namelijk 
PSV. Hoe komt iemand die geboren en getogen is 
in Eindhoven dan bij een scouting in Helmond 

terecht? nou dat zal ik je vertellen. Ik heb een zus en die was leiding 
bij de Paulus, ben toen een paar keer meegegaan en blijven hangen 
want vond het zo leuk. Mijn zus is inmiddels weg en ik ben na 18 jaar 
nog steeds actief als leidster van de welpen. en ik ga hier voorlopig 
ook nog niet weg! in een ver verleden heb ik de opleiding sociaal 
pedagogisch werk gedaan dus heb ook nog wel een beetje verstand 
van wat ik op zaterdagmorgen allemaal sta te doen. verdere hobbies 
van mij zijn: lezen, muziek, musicals, toneel, film, uitgaan, en bijna 
alle sporten volgen die er zijn. nou dat was het dan weer, tot snel bij 
de welpen op zaterdagmorgen. 
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4.7 Mattijs van de Berkmortel 
 

Hoi, mijn naam is Mattijs van den Berkmortel. Ik ben 

geboren op 3 februari 1996. Ik draai al een hele tijd 

mee binnen onze scouting vereniging. Ik ben ooit 

begonnen bij de toenmalige Esta’s, wat nu Welpen 

heet. Sindsdien ben ik blijven hangen en ben nu 

zelfs leiding geworden. Naast leiding te zijn bij de 

Welpen, studeer ik in Eindhoven aan de tu/e. lekker 

dicht bij huis zodat ik op zaterdag gewoon welpen kan draaien. 

Graag zie ik je op zaterdag bij de welpen! 

 

4.8 Elke Luijben 

             Ik zal me even voorstellen… ik ben Elke Luijben en 
                         ben geboren op 23 december 1991. Ik werk bij de  
                         thuiszorg en studeer nog zorg en welzijn. Ik ben  
                         bijna twee jaar geleden bij de scouting gekomen via 
                         Cindy als leiding van de Welpen. Ze zochten leiding   
                         en het leek me wel leuk, dus ben ik gaan kijken en  
                         ben er niet meer weggegaan. Ik heb zelf nog nooit  
                         bij de Scouting gezeten, maar het is super leuk! 
Leuke activiteiten en het is gewoon kei gezellig. 

 
4.9 Lars Gijzen 
 
                          Hallo, mijn naam is Lars Gijzen. Ik ben geboren op     
                          27 juli 1999 en ik woon hier in Dierdonk. Ik ben in  
                          2009 bij scouting Paulus gekomen en ga sindsdien  

met veel plezier naar de scouting toe. Leiding                                 
worden leek me ontzettend leuk en dus ben ik leiding  

                          geworden bij de welpen. Ik zit op het ROC-Ter AA op 
                          de opleiding onderwijsassistent en ben van plan na 
                          de PABO in het basisonderwijs les te gaan geven.  
Mijn hobby’s zijn gitaar spelen, muziek luisteren en met mijn vrienden 
leuke dingen doen en het belangrijkste is natuurlijk scouting. Ik hoop 
jullie te zien op scouting en wens jullie veel plezier! 
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5  Het Welpen 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. Bij sommige scouting groepen bestaat deze opdeling  
nog wel. Elke speltak kent zijn eigen programma’s en thema. 
 

 Bevers (4½ - 7 jaar) gebruiken het verhaal van Lange Doener als 

een rode draad door hun programma’s. Lange Doener woont in 
Hotsjietonia waar hij samen met de Bevers speelt. 

 
 Welpen (7 - 10 jaar) gebruiken als thema “het kind met de hoge 

hoed.  In andere scouting groepen kunnen dit ook welpen (verhaal 
van junglebook) of kabouters (het verhaal van Bambilië) genoemd 
worden. 

 
 Scouts (10 - 14 jaar) worden in andere scouting groepen ook wel 

(lucht/water) verkenners of (lucht/water) gidsen genoemd. 
 

 Explorers (14 - 18 jaar) zijn binnen Scouting Paulus de oudste 

groep en vormen vaak de basis naar staflid. Binnen andere groepen 
worden dit ook wel de Rowans en Sherpa’s genoemd. 

 
 Plusscouts (23 - .. ) zijn 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  
 

Als Welpen proberen we een gevarieerd programma te maken. 
Dit programma draait rond de onderstaande thema’s: 
 

 Sport en spel. Dit spreekt voor zich. We doen spellen 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 
 

 Koken doen we op kamp maar ook wel eens tussendoor. We 

maken koekjes of wat anders lekkers.  
 

 Thema gericht voor kampen en insignes worden programma’s op 

een bepaald thema aangepast.  
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5.1 Overvliegen 
 
Overvliegen is binnen scouting de naam die gebruikt wordt voor het door 
stromen naar een oudere speltak. Voor Welpen betekent dit dat ze 
overvliegen naar de scouts. Hoewel iedereen tijdens het overvliegen 
aanwezig is zullen alleen die Welpen kunnen overvliegen die de juiste leeftijd 
hebben. Het schooljaar waarin de Welpen 10 jaar wordt is het laatste jaar bij 
de Welpen. Als begin van het schooljaar wordt altijd 1 oktober aangehouden. 
 
Het overvlieg weekend is traditie getrouw het eerste weekend na het begin 
van het nieuwe schooljaar. Ook is dit de eerste scouting activiteit in het 
nieuwe seizoen. Tijdens dit weekend zijn alle speltakken aanwezig maar 
draaien ze gedeeltelijk hun eigen programma. In principe beginnen alle leden 
bij de speltak waar ze het afgelopen seizoen zijn geëindigd. Tijdens het 
weekend zullen de betreffende Welpen overvliegen en vanaf dat moment 
draaien ze mee met de nieuwe speltak. 
 

5.2 Installatie 
 
Als je als nieuw lid bij scouting komt, dan heb je nog niet meteen je uniform.  
De overvliegers van de bevers dragen de eerste maanden nog de 
Beverblouse.  Deze tijd is een soort proef periode. Je krijgt de kans om te 
wennen in de nieuwe groep. Als het je bevalt, dan wordt je in de loop van het 
jaar geïnstalleerd.   
 
Tijdens de installatie worden de nieuwe Welpen officieel opgenomen in de 
nieuwe groep. Bij de ceremonie van deze installatie mag de Welpen dan ook 
voor het eerst de groene blouse dragen. Deze bijeenkomst wordt beschouwd 
als een klein feestje. Ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes van de 
Welpen die worden geïnstalleerd zijn dan ook van harte welkom. 
 

5.3 Kerstviering 
 
Tegen Kerstmis organiseren we altijd een speciale kerstactiviteit. Bij deze 
activiteit zijn dan altijd alle speltakken aanwezig zodat we ook de Bevers, 
Scouts en Explorers eens een keertje zien. 
 

5.4 Winterkamp 
 
In de winter gaan we een weekendje weg. Met de welpen zijn we te gast in 
een blokhut of kampeerboerderij in de buurt. Over dit kamp wordt u van te 
voren per mail op de hoogte gesteld. Onze kampen hebben altijd een 
bepaald thema. 
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5.5 Zomerkamp 
 
De afsluiting van het scouting seizoen is altijd het zomerkamp. Sinds dit jaar 
gaan we met zomerkamp 5 dagen. Met  de welpen  zijn we te gast in een 
blokhut of kampeerboerderij of we gaan met de tent. Over dit kamp wordt u 
van te voren per mail  op de hoogte gesteld. Onze kampen hebben altijd een 
bepaald thema. 
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6   Het uniform 
 
Scouting staat bekend om hun uniform. Vaak wordt gezegd dat dit  
militaristisch is maar in het moderne uniform van scouting Nederland, wat 
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 tennisclub, de helm van de brandweer 
of het chique pak van een hotel medewerker. 
 
Bij Scouting Paulus wordt het uniform door iedereen gedragen die is 
geïnstalleerd. Welpen die nog niet zijn geïnstalleerd komen in hun Bever 
uniform. Als je nieuw bent bij scouting draag je gewone kleding tot de 
installatie. 
 
Een compleet nieuw uniform kost ongeveer 45,-. Soms is het mogelijk om 
een uniform van een broertje, zusje of van een vriendje over te nemen.  
Hierdoor zijn de kosten wat lager. 
 
Nadat een Welp is geïnstalleerd wordt er altijd het complete uniform 
gedragen. Ook je das en je das riempje horen bij je uniform. Een knoop in je 
das is niet zo netjes als een dasriempje. 
 
Als het in de zomer heeeeeel erg warm is, dan kun je ook het alternatieve 
uniform dragen. Dit is een blauw T-shirt met op de linker borst het Scouting 
Paulus logo en op de achterzijde je naam. Op dit alternatieve uniform hoort 
natuurlijk nog steeds je das met je dasriempje. 
 

De hooded (trui met cappucon) wordt ook beschikbaar voor de 
kinderen met op de achterzijde je naam. Dit vervang niet het uniform. 
Je moet of je t-shirt met das of je uniform met das. De trui dient voor 
als je naar buiten gaat. 
 
Helaas raken sommige mensen nogal eens wat dingen van het uniform kwijt.  
Het dasriempje is natuurlijk heel berucht. 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: 
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Hier onder is het officiële uniform van Scouting Paulus weergegeven. Deze 
insignes horen op de aangegeven plaats te zitten. Sommige insignes krijg je 
niet direct bij de installatie maar moet je verdienen tijdens zogeheten 
insigneprogramma’s. 
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7  Huishoudelijke zaken 
 

7.1  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. 
 
Nieuw bij de Welpen: 

Als nieuweling bij de Welpen 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 Welpen regelmatig 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 aandoeningen. 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.   
 
Groepsbijeenkomsten: 

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 s.v.p. zo spoedig 
mogelijk even weten (telefonisch of per email). 
 
Weekenden / kampen: 

Voor deelname aan een weekend of een kamp worden aparte 
aanmeldingsformulieren meegegeven of opgestuurd. Het is van belang om 
deze formulieren tijdig in te leveren zodat we er met onze voorbereidingen,  
inkopen en reserveringen rekening mee kunnen houden. Helaas moeten we 
leden waarvan we geen ondertekend aanmeldingsformulier hebben 
ontvangen weigeren op kampen en weekenden. 
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7.2 Contribute/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 30 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 Welpen:        10 Euro per maand  
(incl. € 2, - poetsbijdrage en € 2, - kampreservering)  

 Weekend kamp:           ±  25,-  Euro (dit kan per kamp variëren) 
 Zomerkamp:                 ±  75,-  Euro (dit kan per kamp variëren) 
 Extra activiteiten:            variërend, afhankelijk van de activiteit 

 
Gedurende de  vakantiemaand  hoeft er geen contributie betaald te worden. 
 
 
De contributie, weekend  &  zomerkamp kan alleen via de bank betaald 
worden. 
Contributie  s.v.p. aan het begin van elke maand betalen.  
De welpen rekening is  NL36ABNA 042 066 0976  t.n.v. Scouting Paulus.  

Graag de naam van uw kind en de maand vermelden.    
Uw bank afschrift is dan uw betalingsbewijs. 
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7.3 Bijeenkomst 
 
Draaitijd: 

De Welpen beginnen op donderdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur of op 
zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Openen en sluiten: 

Het begin en einde van een bijeenkomst  noemen we het openen en sluiten.  
Tijdens het openen en sluiten zijn we altijd in compleet uniform. Na 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, moet er m.b.t kleding rekening 
mee gehouden worden. 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. 
Houdt hier s.v.p. rekening mee. 
 
We doen ons best om de programma’s op tijd weer af te ronden. Het gebeurt 
helaas wel eens dat we wat uitlopen. Hoewel we dit ten alle tijden proberen 
te voorkomen, vragen we uw begrip hiervoor. Mocht het zo zijn dat het 
geplande programma meer tijd vraagt of op een ander tijdstip zal 
plaatsvinden, dan laten we dit vooraf weten. 
 
Einde van de bijeenkomst: 

Na het sluiten, kunnen de Welpen naar huis. Na het sluiten is er ook 
gelegenheid voor het stellen van vragen.   
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7.4 Regeltjes 
 
Om scouting voor ons allemaal leuk te houden moeten we wel een paar 
afspraken maken. Het meeste van onze ‘regeltjes’ hoeven we niet op te 
schrijven omdat dat gewoon een kwestie is van normaal met elkaar om gaan 
en een beetje respect en goed fatsoen tonen. Een aantal puntjes willen we 
toch graag even onder de aandacht brengen: 
 
Aan / Afmelden wordt nog al eens vergeten. Kun je tijdens een bijeenkomst, 

een kamp, weekend of andere activiteit niet aanwezig zijn, door wat voor 
reden dan ook, meld je dan zo spoedig mogelijk af bij een van de stafleden 
of via de mail.  Wij kunnen daar dan rekening mee houden. 

 
Het uniform hoort bij scouting en hebben we dus ook altijd aan tijdens een 

scouting bijeenkomst. 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. 
 
Snoepen doen we niet tijdens een bijeenkomst, behalve als je dan ook voor 

iedereen wat hebt en uitdeelt. Dit geldt ook voor kauwgom. 
 
Een zakmes hebben wij als Welpen niet nodig en wordt dus ook niet mee 

genomen. 
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  8  sponsoring  

 
Het laatste stukje in dit informatieboekje heeft niet zozeer met de Welpen te 
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: 
  

7 Platte knoop 

  

Eenmalige sponsoring naar eigen inzicht. 
Ook kleine bijdragen zijn zeer welkom. 

  

Eenmalige vermelding in ons clubblad 
(Pauluskrant). 

  

Timmersteek 

  

€ 25 per jaar. 

  

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. 
 
 
 
 

 
 

http://www.scoutingpaulus.com/
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Mastworp 
 
 

 

  

Naamsvermelding op een speciale wand in 
onze nieuwe 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. 

  

overige 

  

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

  

  
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening 48.53.44.939 t.n.v. stg. 
Scouting Paulus te Helmond, graag met vermelding “sponsoring 2011. 
Scouting Paulus bedankt u nogmaals voor uw steun en goede wil om dit 
project te helpen realiseren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            

http://www.scoutingpaulus.com/

