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I.

OPRICHTING

De eerste Scouting activiteiten in Ewijk waren in 1955. In dat jaar werd de welpengroep opgericht. Al snel
volgden de verkenner- en de gidsengroep. Officieel is Scouting Ewijk op 4 juli 1956 opgericht. Voor deze tijd
waren er natuurlijk al scoutingactiviteiten. De welpen kwamen in 1955 al bijeen aan de Koningstraat. De
verkenners hadden begin 1956 hun bijeenkomsten in een boomgaard. Na de officiële oprichting kreeg de
jongenstak, verkenners en welpen, de naam St Antonius en de meisjestak, toen alleen nog de gidsen, Jeanne
d’Arc. Deze drie groepen opereerden in die tijd nog geheel zelfstandig. Geheel onafhankelijk van elkaar werd
het spel van verkennen gespeeld. In 1961 kregen meisjestak en jongenstak ieder een eigen blokhut aan het
Schoolpad. De blokhut van de jongenstak werd in 1969 door brand verwoest. In overleg met de gidsengroep
mocht er tijdelijk gebruik gemaakt worden van de blokhut van de gidsen.
Eind 1970 kreeg Scouting , in overleg met wijlen Burgmeester Blessing, toestemming om de boerderij van
fam. Reuvers op de hoek Blatenplak-Klaphekstraat te betrekken (cq te kraken). Vanaf dat moment waren de
drie groepen gehuisvest in één gebouw, waardoor een goede samenwerking tot stand kwam. Op basis hiervan
is in februari 1971 Scouting’71 Ewijk opgericht waarin alle drie groepen werden ondergebracht. Vlak na de
oprichting werd in mei 1971 de kaboutergroep opgericht. Al snel werd deze gevolgd door de Sherpagroep in
september 1971 en in 1973 de Rowangroep . Onze jongste groep de Bevers werd in september 1980
opgericht. In 1993 kreeg Scouting Ewijk te maken met een ledenexplosie waardoor er een oplossing gezocht
moest worden bij de jongere groepen om toch alle kinderen, die zich aanmeldden, te kunnen plaatsen. In 1994
is daarom de Esta-groep van start gegaan, voor met name de kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool.
In 2008 is de Groepsvereniging Scouting Ewijk opgericht hier zijn nu de leden ingebracht. Voorheen was men
lid van Scouting Nederland.
II.

ORGANISATIE

A.
Scouting Nederland
Vanuit Leusden, waar Scouting Nederland is gevestigd, ontvangen wij informatie en ondersteuning. Op deze
wijze kunnen wij de ontwikkelingen in het spel van Scouting op de voet blijven volgen. Alle leden van Scouting
ontvangen per kwartaal het Scoutingmagazine, toegesneden op de groep waar men lid van is. Verder worden
vanuit Scouting Nederland grote scoutingactiviteiten georganiseerd, zoals de Jamborees en Scout In’s voor
de begeleiding. Via de Regioraad hebben wij inspraak in de landelijke raad, het hoogste orgaan van Scouting
Nederland.

B.
DE REGIO
Onder de Regio vallen de groepen in het Rijk van Nijmegen, het land van Maas en Waal, Het Land van Cuijk
en de Over-Betuwe. Kortom een grote Regio waarin 55 groepen zijn vertegenwoordigd. In de Regio worden
zaken geregeld zoals opleidingen voor begeleiding en stafleden. Het streven is om eenmaal per jaar een
activiteit per speltak te organiseren. Voor de begeleiding is dit de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen
met andere scoutinggroepen.
Twee vertegenwoordigers van Scouting Ewijk hebben zitting in de Regioraad.
C.
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.
1.
STICHTING SCOUTING EWIJK
Stichting Scouting Ewijk is een Groepsstichting die de belangen behartigt van de Groep op het financiële en
materiële vlak.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter

Fred Thomassen

Ir. Van Stuyvenbergweg 18

6644 AB Ewijk

06-51849546

Vice-voorzitter

Ed Thomassen

Citer 7

6644 DZ Ewijk

06-20956080

Secretaris

Saskia de Waal

Cornet 6

6644 AT Ewijk

06-31011946

Penningmeester

Trudy Sanders

P. Hootsmansstr 28

6644 CD Ewijk

0487-523537

Verhuur

Peter Coeleman

Vordingstraat 15

6644 BE Ewijk

06-51569893
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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.
2.

3.
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

Ed Thomassen

Citer 7

6644DZ Ewijk

06-20956080

Vice-groepsvoorzitter

Fred Thomassen

Ir. V.Stuivenbergweg 18

6644AB Ewijk

06-51849546

Secretaris

Saskia de Waal

Cornet 6

6644AT Ewijk

06-31011946

Groepspenningmeester

Trudy Sanders

P. Hootsmansstr 28

6644CD Ewijk

0487-523537

Binnenweg 4b

6644 KD Ewijk

III.

CLUBHUIS
A.

CLUBHUIS SCOUTING EWIJK

´t Nije Nest

B.
HISTORIE
Zoals al eerder gemeld, is de verkennerij in Ewijk gestart in 1955. De welpen zaten toen nog in een schuur
aan de Koningstraat en de verkenners kwamen bijeen in een boomgaard. Dat was niet altijd een geschikte
plek om bijeen te komen. Al snel werd er onderdak gevonden in het “het verenigingshuis” aan de van
Heemstraweg in Ewijk. Hier groeide het verenigingsleven al snel uit haar jasje. Het werd tijd dat de verkennerij
ergens anders in Ewijk werd gehuisvest. In 1961 werd er door de Parochie centrale 2 blokhutten aan het
Schoolpad beschikbaar gesteld om de verkennerij onderdak te bieden. De meisjes- en de jongenstak hadden
ieder een eigen blokhut. De groepen maakten goede tijden door veel kinderen in Ewijk kwamen wekelijks bij
elkaar in deze blokhutten. Maar in 1969 sloeg, het noodlot toe, de blokhut van de jongenstak werd door brand
verwoest. De verkenners en de welpen zaten zonder blokhut en mochten tijdelijk gebruik maken van de blokhut
van de gidsen. In het dorp stond de boerderij van de familie Reuvers leeg aan de Blatenplak. De Gemeente
was reeds eigenaar van dit pand. Wijlen Burgemeester Blessing, die Scouting een warm hart toe droeg,
besloot de drie groepen in de boerderij van de familie Reuvers onder te brengen.
In 1971 gaf het Reuversnest onderdak aan Scouting, de Hobbyclub en de peuterette. In 1973 is aangevangen
met de verbouwing van het Reuversnest. Met veel vrijwilligers en onder leiding van een bouwcommissie werd
in 1975 de onder verdieping opgeleverd. De belangstelling voor scouting in Ewijk bleef groeien met als gevolg
dat bij de Gemeente een verzoek werd ingediend om het gehele pand voor scouting te mogen gaan gebruiken.
Dit verzoek werd door de Gemeente ingewilligd. De peuterette werd elders ondergebracht en de hobbyclub
was inmiddels opgeheven. In 1982 kreeg scouting de beschikking over het gehele gebouw. Om wat extra
middelen binnen te krijgen, werd het gebouw geschikt gemaakt voor verhuur. De buitenomgeving werd
aangepast en de bouw van een douche en een toiletruimte was noodzakelijk. Scouting ging een boeiende tijd
tegemoet.
In 1994 waren op het Gemeentehuis plannen om Scouting in Ewijk te verplaatsen. Scouting Ewijk heeft direct
contact gezocht met de Gemeente om in ieder geval een vinger aan de pols te kunnen houden.
De Gemeente heeft Scouting toen verzocht om zelf rond te kijken wat een goede plek voor Scoutingactiviteiten
in Ewijk is. Al snel bleek de locatie aan de Binnenweg een geschikte locatie, echter de Gemeente was geen
eigenaar van deze grond. De eigenaar, Wim Jansen, gebruikte deze grond voor zijn vee en wilde de grond
niet afstaan aan Scouting. Jammer, de koop kon niet doorgaan. Maar uit onverwachte hoek kwam hulp van
het kerkbestuur. Immers zij hadden grond in de verkoop die aan de grond van Wim Jansen grensde. Scouting
kon de grond van het kerkbestuur kopen en mocht deze grond gebruiken om te ruilen met de grond van Wim
Jansen aan de Binnenweg. Na enige aarzeling ging Wim Jansen akkoord. Vanaf dat moment was Scouting
eigenaar van grond maar goedkeuring voor nieuwbouw was er nog niet.
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Na goedkeuring van het bestemmingsplan door de Gemeente zijn een aantal bezwaren ingediend bij de Raad
van State. Deze bezwaren zijn tot 2 maal toe bij de Raad van State behandeld. In 2 e instantie werden de
bezwaren ongegrond verklaard, hiermee was de weg vrij om te starten met de nieuwbouw. Eind 2001 is met
de bouw van het nieuwe clubhuis aangevangen. Op 26 oktober 2002 is het nieuwe clubhuis officieel in gebruik
genomen.
IV.
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

Groep
Bevers
Esta’s
Welpen
Kabouters
Juniorgroep
Seniorgroep

Scouts
Explorers

Jongens/Meisjes
Leeftijd
J/M
4-6 jaar
J/M
6 - 8 jaar
J
8-11 jaar
M
8-11 jaar
J/M
11-13 jaar
J/M
13-15 jaar
J/M
15-18 jaar

Groep
1-2
3-4
5-6-7
5-6-7
8……

A.

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.
Bever Leiding bestaat uit:
Lenie Arts
Ellen Chistriaans
Marian Ambrosius
Natalie de Waal
Saskia Spits

Hoogstraat 10 a
Forelgracht 15
De Bas 21
Lampeland 3
Burg. Blessinglaan 8

6644 BT Ewijk
6642 ED Beuningen
6644 AV Ewijk
6644 BW Ewijk
6644 DC Ewijk

0487-522331
06-10551557
06-18370262
0487-524180
06-21548885

B.
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 “vliegt” hij over naar de Welpen en zij naar de Kabouters.
De groepsbijeenkomst voor de Esta’s is vrijdagavond van 18.30 - 20.30 uur.
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Esta’s Leiding bestaat uit:
Jan Arts
Hoogstraat 10 a
Mimie Thomassen
Dir. Trompstraat 51
Janneke Perlo
Weth. van Beuningenstraat 5
Martijn Hattink
Schacht 45
Rick Sanders
P. Hootsmansstraat 28
Pien Dikken
Drieskensacker 1068
Kathleen D’hauwers
Dorpssingel 4
Astrid van Zwambagt Wilhelminalaan 81
Elke Vugts
Viool 25

6644 BT Ewijk
6644 AK Ewijk
6645 BK Winssen
6641 PV Beuningen
6644 CD Ewijk
6546 MD Nijmegen
6641 BE Beuningen
6641 KN Beuningen
6644 DR Ewijk

0487-522331
0487-522715
0487-522570
06-10164033
06-41121070
024-3731729
024-6413116
0487-523044

C.

WELPEN ( 8-11 JAAR) (GROEP 5-6-7)
Het Welpenprogramma is gebaseerd op het jungleboek van Rudyard Kipling. Deze
jongensgroep speelt zijn spel in de rimboe. Een Welpengroep noemt men een “horde”.
Een horde bestaat uit 24 kinderen en is verdeeld in “nesten”. Aan het hoofd van ieder
nest staat een oudere welp, hij wordt “gids” genoemd.
De gids leidt de jongere welpen door het spel heen. Samen met de nesten trekken o.a.
de dieren “ Akela”, “Baloe”, en “Bageera” door de rimboe en spelen verschillende thema’s
met daarin voorkomende speurtochten, spel, handvaardigheid en sport.
Wanneer je naar groep 8 gaat van de basisschool ga je over naar de Scouts.
De groepsbijeenkomsten zijn op dinsdag van 18.30 - 20.30 uur
Welpen Leiding bestaat uit:
Fred Thomassen
Ir. v. Stuivenbergweg 18
Sebastiaan de Waal
Cornet 6
Stijn Gevers
Van Heemstraweg 25
Marco Thomassen
Harp 54

6644 AB Ewijk
6644 AT Ewijk
6644 KE Ewijk
6644 DJ Ewijk

06-51849546
06-19403275
06-49612956
06-30178852

D.
KABOUTERS (8-11) JAAR ) (GROEP 5-6-7)
De Kaboutergroep bestaat alleen uit meisjes. De Kabouters spelen in een
fantasiewereld “Bambilië”. Bambilië is een land met een aantal dorpjes en vaag
beschreven gebieden, waarin genoeg plaats is voor de eigen fantasie. In elk
dorpje woont een ander “volkje” met zijn eigen eigenschappen.
Wanneer je naar groep 8 gaat van de basisschool ga je over naar de Scouts .
De groepsbijeenkomsten zijn op woensdag van 18.30 - 20.30 uur
Kabouter Leiding bestaat uit:
Trudy Sanders
P. Hootsmansstraat 28
Anneke Thomassen
Citer 7
Saskia de Waal
Cornet 6
Anita Thomassen
Triangel 69
Marcia Peters
Gaard 25
Karin Thomassen
Ir. van Stuivenbergweg 18
Sharon Koopmans

6644 CD Ewijk
6644 DZ Ewijk
6644 AT Ewijk
6644 BA Ewijk
6641 WN Beuningen
6644 AB Ewijk

0487-523537
06-10403202
06-31011946
0487-522201
024-7852128
06-30415812
06-20050296

E.
SCOUTS (11-14 JAAR) (GROEP 8…..)
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 is deze groep gemengd.
Naar gelang de groepssamenstelling ga je over naar de Explorers.
De groepsbijeenkomst voor de jongens en meiden is op
maandag van 18.30 - 20.30 uur
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Scouts sr. Leiding bestaat uit:
Joost Jeurissen
Tuba 28
Arno van As
Dir. Trompstraat 12
Ellen Thomassen
‘
Scouts jr. Leiding bestaat uit
Stephan Alink
Dir.Trompstraat 53
Tim Smits
Triangel 100
Marcel Rutten
Dir. Trompstraat 2
Femke Verheij
Fagot 12

6644 AN Ewijk
6644 AK Ewijk

06-18653574
06-28679230
06-15272856

6644 AK Ewijk
6644 BC Ewijk
6644 AK Ewijk
6644 AZ Ewijk

06-42605773
06-23639843
06-48381893
06-48681122

F.
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 19.00 - 21.00 uur

V.
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.

VI.
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’, Welpen en Kabouters
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 en sweater 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

VII.
CONTRIBUTIE, WEEKEND- EN KAMPKOSTEN.
De kampkosten zijn in de contributie inbegrepen.
De contributie voor de Bevers is € 29,70 per kwartaal. Voor de andere scouts is de contributie € 37,50 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.
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VIII.
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).
IX.
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. 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.

X.
Vertrouwenspersoon
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.

XI.
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.
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INSCHRIJFFORMULIER
Hierbij geef ik mijn zoon/dochter* op als lid van Scouting Ewijk bij de
Bevers/Esta’s/Welpen/Kabouters/Scouts/Explorers*
Naam kind

J/M

Adres

Postcode/plaats:

Tel.nr./GSM
Geb. datum
E-mailadres
De contributie is € 37,50 per kwartaal.
Voor de Bevers is de contributie € 29,70 per kwartaal.

Machtiging doorlopende SEPA Incasso.
Naam Incassant: Scouting Ewijk
Adres Incassant: Binnenweg 4b
Postcode/woonplaats Incassant: 6644 KD Ewijk
Land Incassant: Nederland
Incassant-ID: NL 80ZZZ091811280000
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
Scouting Ewijk om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Scouting Ewijk.
IBAN (rekeningnummer):
Tenaamstelling :

Het inschrijfformulier levert u in bij de begeleiding van de groep waar uw kind bij komt.

Handtekening ouder/verzorger:

Datum:

* doorhalen wat niet van toepassing is
Datum ingang contributie (in te vullen door de leiding):
Voor het huishoudelijk reglement en de lidmaatschapsvoorwaarden verwijs ik u naar de website
www.scoutingewijk.nl onder het kopje “links”.
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