Verenigingsgebouw ’t Nije Nest
Binnenweg 4b – Ewijk
e-mail: secretariaat@scoutingewijk.nl

INFORMATIEBOEKJE
Doelstelling & missie Scouting Nederland
Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens
worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.
Doelstelling
De vereniging Scouting Nederland stelt zich het volgende ten doel:
"De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het Spel van Scouting in Nederland op grondslag van de
ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en
jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid."
Missie
"Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het
Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in
actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming
van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te
verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen."

SCOUTING EWIJK
Scouting Ewijk bestaat uit de Groepsvereniging Scouting Ewijk waar de leden zijn ondergebracht en de Stichting
Scouting Ewijk waar de materiële zaken zijn ondergebracht. Zowel de groepsvereniging als de Stichting heeft een
eigen bestuur. Het belangrijkste en beslisorgaan is de groepsraad. De groepsraad wordt gevormd door de
begeleiding van de groepen en het bestuur.
STICHTING SCOUTING EWIJK
Stichting Scouting Ewijk is een Groepsstichting die de belangen behartigt van de Groep op het financiële en
materiële vlak.
GROEPSRAAD
De Groepsraad is het belangrijkste orgaan van Scouting Ewijk. Alle belangrijke beslissingen van zowel de Stichting
als de groepsvereniging worden in de groepsraad genomen. De groepsraad bestaat uit de begeleiding van de
speltakken en het bestuur van de groepsvereniging en Stichting.
BESTUUR GROEPSVERENIGING
Een deel van het bestuur van de groepsvereniging is het dagelijks bestuur van de groepsraad, die onder meer
belast is met de dagelijkse zaken en de uitvoering van de besluiten van de groepsraad.
Zoals uit bovenstaande blijkt is het bestuur van de groepsvereniging belast met zaken die de groepen aangaan en
het stichtingsbestuur met de materiële en financiële zaken van de groep. Deze scheiding is tot stand gekomen
doordat voorheen een Groep geen registergoederen (zoals grond, blokhut) kan bezitten en een Stichting wel. In
2008 is hierin een wijziging gekomen door het oprichten van een Groepsvereniging die wel registergoederen kan
bezitten. Scouting Ewijk heeft er niet voor gekozen om de registergoederen onder te brengen in de
groepsvereniging dus zijn deze in de Stichting achter gebleven.

Het dagelijks bestuur van de groepsvereniging bestaat uit:
Groepsvoorzitter

Fred Thomassen

Secretaris

Saskia de Waal

Penningmeester

Trudy Sanders

Ir. v. Stuivenbergweg 18
6644 AB Ewijk
Cornet 6
6644 AT Ewijk
P. Hootsmansstraat 28
6644 CD

06-51849546
06-31011946
0487-523537

SPELTAKKEN
Scouting is een internationale organisatie die in 1907 is opgericht door de Engelsman Lord Baden Powell. Scouting
begon in Nederland in 1910. Nu heeft Scouting vele miljoenen leden over de hele wereld. In Nederland zijn zo’n
125.000 kinderen lid van Scouting. Dit aantal is nog steeds groeiende.
Scouting Nederland kent 4 speltakken waarin de volgende groepen zijn ondergebracht:
Speltak
Bevers
Welpen
Scouts

Groep
Bevers
Esta’s
Welpen
Junioren
Senioren

Explorers

Jongens/Meisjes
J/M
J/M
J/M
J/M
J/M
J/M

Leeftijd
4-6 jaar
6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar
15-18 jaar

Groep
1-2
3-4
5-6
7-8

BEVERS (4-6 JAAR) (GROEP 1-2)
De Bevers spelen in het thema van het dorp “Hotsjietonia” en gebruiken hierbij hun fantasie. Dit
draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen. In het dorp “Hotsjietonia” wonen allerlei
verschillende mensen, waaronder Stuiter. Stuiter is een bever die dezelfde groei en ontwikkeling
doormaakt als de bevers in de groep. Stuiter is een androgyn figuur, zodat zowel jongens als
meiden zich met Stuiter kunnen identificeren. In het dorp “Hotsjietonia” maken de bevers allerlei
avonturen mee en leren ze van alles en nog wat. Ze knutselen en zingen met Keet en Fleur Kleur,
ze leren dingen over de natuur bij Bas Bos en Rebbel, ze horen over andere landen bij Sterre en Steven Stroom,
komen tot rust bij Noa en gaan koken met Rozemarijn. Ook met Professor Plof, Stanley Stekker is er altijd wat te
beleven. De vaardigheden die kinderen bij de bevers opdoen, worden uitgebouwd bij de welpen zodat de kinderen
zich continu blijven ontwikkelen. Dit wordt bij Scouting de ‘doorlopende leerlijn’ genoemd.
Wanneer de bever naar groep 3 gaat van de basisschool dan “vliegt” hij/zij over naar de Esta’s.
De groepsbijeenkomsten zijn op vrijdag van 18:00 - 19.30 uur.
Beverleiding bestaat uit:
Lenie Arts
Saskia Spits
Natalie de Waal
Sharon Koopmans
Marco Thomassen

Aspirant leiding
Anniek de Waal
Matthijs Hock

ESTA’S (6-8 JAAR) (GROEP 3-4)
De Esta’s is een gemengde groep. De Esta’s spelen in een fantasiewereld: “Het land van
Esta”. In 1991 is door Simone Schell speciaal een boek “ ‘t kind met de Hoge Hoed”
geschreven om een thema aan te bieden aan gemengde groepen. Het Kind met de Hoge
Hoed is een standbeeld dat om middernacht levend wordt om kinderen mee te nemen
op een (droom-) avontuur. In het Geheimzinnige Huis is een toneel, en als je je daar
verkleedt (bv als piraat, prinses, kok, wolf, tovenaar, of wat dan ook) dan speel je niet
alleen die rol, maar je bent het echt. “ Wat je draagt, dat ben je”. Dit biedt dus diverse
aanknopingspunten voor het programma van de Esta’s.
Wanneer je naar groep 5 gaat van de basisschool “vliegen” de kinderen over naar de welpengroep.
De groepsbijeenkomst voor de Esta’s is vrijdagavond van 18.30 - 20.30 uur.

Esta’s Leiding bestaat uit:
Jan Arts
Janneke Perlo
Piek Dikken
Mimie Thomassen
Janine Thomassen

Aspirant leiding
Fenna van den Brant
Froukje Ambrosius
Lars Willems

WELPEN (8-10 JAAR) (GROEP 5 EN 6)
De welpen spelen in het junglethema, gebaseerd op het verhaal van Jungleboek. Samen met Mowgli en Shanti
beleven ze allerlei avonturen in de jungle. De avonturen zijn beschreven in een aantal leuke verhalen, te vinden in
het boek Jungle-avonturen van Shanti & Mowgli. Welpen spelen bijvoorbeeld spannende bosspelletjes, oefenen
met koken en doen creatieve programma's. Ook gaan de welpen één keer per jaar op kamp, waar ze uitdagende
spellen doen en veel leren.
De groepsbijeenkomsten zijn op woensdag of donderdag
van 18.30 uur tot 20.30 uur.
De welpen (gemengd) leiding bestaat uit:
Woensdag:
Imke Adriaansen
Anneke Thomassen
Marcia Peters

Donderdag:
Kathleen d’Hauwers
Astrid van Zwambagt
Trudy Sanders
aspirant leiding: Debby Gerrits

SCOUTS JUNIOREN (10 – 12 JAAR) (GROEP 7 EN 8) EN SENIOREN (12-14 JAAR)
Scouts is een algemene naam voor de leden van 11-14 jaar. Het Scout programma heeft geen centraal thema
(zoals bij de jongere leeftijdsgroepen), maar vaak zijn de activiteiten geïntegreerd in een of ander thema of project.
Meer aandacht wordt besteed aan technieken en kennis (zoals kaart en kompas, speuren, hiken, pionieren, hakken,
koken en kampvuur stoken) dan bij de jongere groepen het geval is. Er zijn Scouteenheden met alleen jongens,
met alleen meisjes of gemengd. Bij Scouting Ewijk zijn deze groep gemengd.
Naar gelang de groepssamenstelling ga je over naar de Explorers.
De groepsbijeenkomst voor de jongens en meiden is
Voor de junioren: woensdag of donderdag van 18.30 uur tot 20.30 uur
Voor de senioren: maandag van 18.30 van 20.30 uur
Scouts Leiding bestaat uit
Junioren woensdag
Martijn Hattink
Fred Thomassen
Karin Thomassen
Ellen Thomassen

Junioren donderdag
Marco Thomassen
Rick Sanders
Ward van de Heuy
Ellen Christiaans
Saskia de Waal

Senioren
Joost Jeurissen
Arno van As
Ellen Thomassen
Jakko Bos
Sanne Coenders

EXPLORERS (14-18 JAAR)
In deze groepen bepalen de leden zelf in overleg met de begeleiding hun activiteiten. Zij hebben binnen de groep
een voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is een grote verscheidenheid aan activiteiten. De kampen zullen
meestal in het buitenland plaatsvinden. Verder worden ze gestimuleerd om aan Jamboree’s en andere grote
internationale kampen deel te nemen om zo internationale ervaring op te doen met scouts uit alle uithoeken van
de wereld. Er zijn Explorereenheden met alleen jongens, alleen meisjes of gemengd. Binnen Scouting Ewijk is naar
gelang de groepssamenstelling deze groep gemengd of niet.
De groepsbijeenkomst is op maandag van 18.30 uur tot 20.30 uur
Explorer leiding bestaat uit:
Marcel Rutten
Stephan Alink
Tim Smits
Lisa Smits

KAMP EN WEEKENDEN
Elk jaar gaat Scouting Ewijk met de gehele groep op kamp. Het kamp vindt meestal plaats in een bosrijke omgeving.
De kinderen en begeleiding slapen over het algemeen in tenten. Het kamp vindt nagenoeg altijd plaats in de eerste
week van de schoolvakantie.
De kinderen gaan zaterdags per bus en worden donderdag tegen de avond door de ouders opgehaald.
De Bevers komen in die week 2 nachten logeren meestal van zaterdag tot en met maandag. Verder worden er door
de begeleiding van de groepen door het jaar heen 2 weekenden georganiseerd van vrijdag 19.00 uur tot zondag
11.00 uur.
In afwijking van de andere groepen wordt voor de bevers een beveruitje en een weekend (zaterdag - zondag)
georganiseerd.
UNIFORM
Op de groepsbijeenkomsten dragen de kinderen een uniform.
Het uniform voor de Bevers bestaat uit een rode blouse en een blauwe das. De Esta’s en Welpen dragen een groene
blouse met blauwe das.
De Scouts dragen een beige blouse met blauwe das. Explorers dragen een rode blouse met een blauwe das.
Onder de blouse wordt een blauwe spijkerbroek gedragen. Voor de zomer is er een T-shirt met het Scouting Ewijk
embleem erop.
Een nieuw uniform kost € 40,00. Dit is exclusief broek.
Het is ook mogelijk het uniform over te nemen van een oud scouting lid.
Begeleiding en/of bestuur kan u in contact brengen met ouders van oud junior scouting
leden. Voor de aanschaf van nieuwe uniformen kunt u zich wenden tot:
Trudy Sanders
Past. Hootsmansstraat 28
6644 CD Ewijk 0487-523537

CONTRIBUTIE, WEEKEND- EN KAMPKOSTEN.
De kampkosten zijn in de contributie inbegrepen.
De contributie voor de Bevers is € 32,50 per kwartaal. Voor de andere scouts is de contributie € 40,00 per kwartaal.
Voor een weekend mag er maximaal € 10,00 gevraagd worden.
De betaling van de contributie bij scouting kan alleen door een machtiging voor automatisch afschrijving van uw
bank- of gironummer af te geven.
De contributie wordt dan in de 1e week van het kwartaal afgeschreven. Nieuwe leden en oud leden die opnieuw lid
worden tussen 1 januari en het zomerkamp, betalen vanaf 1 januari contributie, indien ze meegaan op kamp.
AANMELDEN EN AFMELDEN
Aan- en afmelden van uw kind doet u bij:
Saskia de Waal, per mail secretariaat@scoutingewijk.nl of per telefoon 06-31011946
Bij aanmelding mag uw kind de maand van aanmelding gratis de groepsbijeenkomsten bijwonen om te kijken of
het uw kind wel of niet bevalt. Daarna kunt u in overleg met uw kind beslissen of uw kind bij Scouting wil blijven
of niet. Vragen omtrent het spel en bijeenkomsten kunt u altijd stellen aan de begeleiding van de groep waar uw
kind bij komt. Verdere vragen kunt u stellen aan de speltakbegeleider of groepsbegeleider.
Opzeggen kan zowel schriftelijk als telefonisch bij de begeleiding van de groep waar uw kind bij is EN bij Saskia de
Waal, i.v.m. het stopzetten van de automatische incasso en afmelding bij Scouting Nederland. Een inschrijfformulier
is in dit boekje opgenomen.
Met eventuele vragen omtrent de contributie kunt u zich richten tot Trudy Sanders, Past. Hootsmansstraat 28 6644
CD Ewijk (tel 0487-523537).
ALGEMEEN
Binnen Scouting Ewijk zijn een aantal activiteiten noodzakelijk om wat extra financiële middelen binnen te krijgen,
wij denken o.a. aan de bloemenacties, oliebollenactie, perkplantenactie, nationale scoutingloterij en Jantje Beton.
Er wordt van alle leden van Scouting Ewijk verwacht dat zij aan de acties deelnemen. Voor een gedeelte wordt
hiervan het zomerkamp gefinancierd en de rest is voor onderhoud van het gebouw. Verder worden er door
begeleiding en bestuur veel werkzaamheden verricht om Scouting optimaal te laten draaien met minimale middelen.

Het zal dan wel eens voorkomen dat er een beroep op de ouders/verzorgers van de leden wordt gedaan om met
wat activiteiten te helpen of als taxi mee te gaan. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. Al het werk bij Scouting
Ewijk wordt op basis van vrijwilligheid verricht. De begeleiders van Scouting Ewijk proberen zich zoveel mogelijk
voor het wel en wee van uw kind in te zetten.
Mocht er toch iets gebeuren wat u als ouder/verzorger niet bevalt, neem dan contact op met de begeleiding van
de groep. Mocht het probleem daarmee niet opgelost (kunnen) worden, kunt u contact opnemen met de
groepsvoorzitter.
VERTROUWENSPERSOON
We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je
problemen direct met elkaar bespreekt maar indien er ernstige zaken zijn die niet met de begeleiding van de
groep of met het bestuur besproken kunnen worden kan hiervoor contact opgenomen worden met de
vertrouwenspersoon. Voor meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon binnen Scouting Ewijk
verwijzen wij u graag naar onze website www.scoutingewijk.nl onder het kopje “informatie”.
Voor Scouting Ewijk treedt als vertrouwenspersoon op Linda Eulen. Zij is in het verleden jeugdlid geweest van de
vereniging maar inmiddels al jarenlang niet meer actief betrokken. In het dagelijks leven is zij werkzaam als
psycholoog. Haar opleiding en ervaringen tijdens haar werkzaamheden neemt zij mee in haar rol als
vertrouwenspersoon. Mocht u contact met Linda Eulen willen opnemen kunt u een e-mail sturen naar
vertrouwenspersoonscouting@gmail.com met daarin in ieder geval uw telefoonnummer. Zij neemt dan zo
spoedig mogelijk contact met u op.
TOT SLOT
Door middel van dit informatieboekje willen wij als Scouting Ewijk u informeren over een tal van zaken binnen onze
vereniging. Mochten er desondanks nog vragen zijn, dan zijn wij altijd bereid deze te beantwoorden, of kunnen wij
u eventueel nog wat informatiemateriaal over Scouting verstrekken.
Met vriendelijke scoutinggroeten,
Groepsbestuur, bestuur Stichting en Begeleiding Scouting Ewijk.

Privacy beleid Scouting Ewijk

Scouting Ewijk verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en
transparant informeren.
Privacystatement
In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door Scouting Ewijk via ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting
Nederland. Het privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.
Lidmaatschapsregistratie
De lidmaatschapsregistratie verloopt via het inschrijfformulier. Nadat u dit ingevuld heeft, levert u dit in bij de
leiding van de groep waar uw kind lid van wordt. Zij dragen ervoor zorg dat het formulier bij de
ledenadministratie terecht komt. De ledenadministratie (gegevensbeheerder) heeft enkel inzicht in deze
gegevens. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online. Het
inschrijfformulier wordt in een archief bewaard tot waar alleen de gegevensbeheerder toegang heeft. Voor
Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.
Gezondheidsformulieren kamp
Scouting Ewijk hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en
kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere
opkomst, zoals een kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de
gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt
gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst die per activiteit hard-copy dient te worden ingevuld
en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard in een
afgesloten ruimte en niet digitaal geregistreerd. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van
de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Het formulier wordt direct na afloop van het kamp
vernietigd.
Relevante gezondheidsinformatie opkomsten
In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van bepaalde
medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik.
Scouting Ewijk mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij
lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het
verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger. Deze info is alleen
inzichtelijk voor leiding van desbetreffende speltak en wordt vernietigd zodra het kind overvliegt naar een
andere speltak. Deze info zal opnieuw aangeleverd moeten worden aan de leiding van de nieuwe speltak.
Financiële gegevens
Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze
machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens
worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacy
statement op www.scouting.nl/privacy. De penningmeester van Scouting Ewijk verwerkt de financiële
gegevens, de gegevensbeheerder heeft inzicht in de financiële gegevens.

Contactlijsten
Iedere speltak heeft de beschikking over een lijst met namen, adresgegevens, Emailadressen en telefoonnummers van leden en ouders, die door de gegevensbeheerder wordt verwerk. In geval
van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk
voor het leidingteam van de betreffende speltak en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten
worden na afloop van een seizoen vernietigd.
Online media / Beeldmateriaal
Scouting Ewijk heeft een eigen website, www.scoutingewijk.nl en een eigen facebookpagina “Scouting Ewijk”.
Op zowel de website als de facebookpagina worden regelmatig foto’s en video’s gedeeld van diverse
activiteiten.
Scouting Ewijk maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting Ewijk
en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van
beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken. Op socialmedia / website zullen
geen persoonsgegevens worden gepubliceerd.
Communicatie
Het privacy beleid van Scouting Ewijk is terug te vinden via www.scoutingewijk.nl en op te vragen via
het secretariaat op secretariaat@scoutingewijk.nl
WhatsApp
Wij maken per scoutingtak gebruik van een ouder WhatsAppgroep. Het is gebleken dat dit voor de
groepen het best werkende communicatiemiddel is. Bij aanvang van het nieuwe seizoen ontvangt u van
de leiding van uw kind een link om uzelf toe te voegen tot de betreffende WhatsAppgroep.
Datalekken
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken
verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft
Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun
persoonsgegevens is gebeurd.
Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert
Scouting Ewijk binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het
secretariaat (secretariaat@scoutingewijk.nl) Conform het privacy beleid van Scouting Nederland wordt dit
verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.
Delen data aan derden
Alleen de hoognodige info wordt gedeeld met derden voor financiële afwerking (automatische incasso) en
subsidie verstrekken.
Bij uitschrijven van het lid van Scouting Ewijk worden alle persoons- en medische gegevens per direct
verwijderd.

