Informatieboekje 2018/2019

In dit document vindt u de informatie die voor een ouder/verzorger van een lid van Scouting Eersel
belangrijk is. Naast algemene informatie over Scouting Eersel, is hierin ook specifieke informatie voor
de betreffende groep te vinden.
Ieder speljaar zal in september een nieuwe versie verstuurd worden aan de leden. Op onze website
(www.scoutingeersel.nl) staat altijd de meest actuele versie, maar dan alleen met de algemene
informatie die voor alle leden van Scouting Eersel geldt.
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Algemene info
Scouting Eersel bestaat uit:
• Bevers
Gemengd
• Kabouters
Meisjes
• Welpen
Jongens
• Gidsen
Meisjes
• Verkenners
Jongens
• Rowans
Gemengd

4 t/m 7 jaar
7 t/m 11 jaar
7 t/m 11 jaar
11 t/m 15 jaar
11 t/m 15 jaar
15 t/m 18 jaar

Zaterdagochtend
Zaterdagochtend
Vrijdagavond
Dinsdagavond
Vrijdagavond
Woensdagavond

9.30u-11.30u
9.30u-11.30u
18.30u-20.30u
19.00u-21.00u
19.00u-21.00u
19.30u-21.30u

Het nieuwe speljaar start voor al onze groepen in de eerste week na de schoolvakantie. We vragen iedereen op
tijd te komen, zodat de groep van uw zoon/dochter het groepsdraaien gezamenlijk kan openen. Als uw kind niet
kan komen of later komt, meld dit dan een week van tevoren bij iemand van de leiding.

Lidmaatschap
Om lid te mogen worden van Scouting Eersel moet je minimaal 4 jaar oud zijn. Een nieuwe scout mag altijd eerst
drie keer kosteloos komen kijken en mag dan beslissen of hij of zij wil blijven.
Elk nieuw lid wordt altijd zo snel mogelijk aangemeld bij scouting Nederland. Dit is onder andere bedoeld om de
gegevens van het lid beschikbaar te hebben voor de leiding, maar ook zorgt deze aanmelding ervoor dat het kind
verzekerd is via Scouting Nederland. Het is daarom erg belangrijk dat u deze gegevens zo snel mogelijk
aanlevert. U vindt een aanmeldingsformulier achteraan in dit document, deze mag u inleveren bij de leiding
Als na drie keer proefdraaien het lid wordt ingeschreven bij Scouting Nederland dan moet er vanaf dat moment
ook contributie betaald worden.
Elk kind wordt ergens in oktober, november of december geïnstalleerd bij de eigen groep en is dan echt officieel
een scout. Wanneer uw kind de maximale leeftijdsgrens van de groep bereikt heeft, dan kan deze doorstromen
(overvliegen) naar een volgende groep. Als een kind overvliegt naar een nieuwe groep, dan wordt hij/zij daar
opnieuw geïnstalleerd. Tijdens de installatie krijgen ze een das en insignes van de betreffende groep. Een blouse
dient men zelf aan te schaffen, maar deze aanschaf kan eventueel wel via de betreffende groep geregeld
worden.

Contributie
De contributie van scouting Eersel is voor alle groepen gelijk, namelijk €12,50 per maand. Per jaar is dit 12 x
€12,50 = €150,-. Onder deze prijs valt alles met uitzondering van blouse, shirt en een gedeelte van het
zomerkamp.
We gebruiken dit geld voor de activiteiten/weekenden/zomerkamp. Daarnaast gaat er een gedeelte naar Scouting
Nederland voor de verzekering etc. en naar jeugdstichting De Zwerm voor het onderhoud van de blokhutten.
De contributie wordt standaard geint via een automatische incasso. Als uw kind besluit om lid te worden, dan
krijgt hij/zij een machtigingskaart mee. Deze machtigingskaart mag u één week na ontvangst ingevuld weer
inleveren bij de eigen leiding.
Wanneer uw kind besluit te stoppen met de scouting, dient dit tijdig per mail doorgegeven te worden aan zowel
de leiding als het groepsbestuur (groepsbestuur@scoutingeersel.nl).
De automatische incasso wordt dan stopgezet, met een opzegtermijn van 1 maand.
De contributie voor een speljaar loopt van september t/m augustus. Als het kind na zomerkamp stopt wordt er
dus wel t/m augustus contributie geint.
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Indien gewenst mag het totale bedrag ook in één keer betaald worden (rekeningnummer:
NL04RABO0158085248 t.n.v. Vereniging Scouting Eersel o.v.v. naam lid). De contributie dient dan uiterlijk op 1
oktober overgemaakt te zijn. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt het restant niet terugbetaald.
Het is niet mogelijk om de contributie contant te betalen.

Uniform
Zoals u ongetwijfeld gezien heeft, hebben alle leden van Scouting Eersel een uniform aan. Dit uniform bestaat uit
een blouse met insignes, een blauwe das en een blauwe spijkerbroek. De blouse dient door u aangeschaft te
worden en wordt bij elke scoutingactiviteit gedragen.
De blouse kunt u zelf regelen via de Scoutshop, maar is ook via de leiding van de groepen te bestellen. Een
nieuwe blouse is verkrijgbaar vanaf € 31,95. Als u een 2e hands blouse kunt regelen dan is dit ook prima.
De kleur van de blouse is per leeftijdsgroep verschillend:
- Bevers:
rood
- Kabouters/welpen:
groen
- Gidsen/verkenners:
beige
- Rowans/sherpa’s:
donkerrood
De T-shirts van Scouting Eersel vallen niet onder het officiële scouting-uniform, maar het is wel handig om deze
een aan te schaffen. Een T-shirt kost €10,00 en is te verkrijgen bij de leiding van eigen speltak.

Ouderavond
Vrijwel alle groepen van Scouting Eersel organiseren aan het begin van het speljaar een ouderavond. Deze
avond is bedoeld als kennismaking met Scouting Eersel en de leiding van uw zoon/dochter. Tijdens deze avond
wordt uitleg gegeven over het reilen en zeilen binnen de betreffende groep. Het is van belang dat tijdens deze
ouderavond zoveel mogelijk ouders aanwezig zijn, aangezien dit ook de gelegenheid is om dingen met de ouders
te kunnen bespreken en overleggen. Probeer dus ook naar de ouderavond te komen wanneer uw kind al enkele
jaren bij de scouting zit.
De datum van de ouderavond is terug te vinden op de jaarplanning. Mocht uw zoon/dochter pas starten bij
Scouting Eersel na de ouderavond, vraag dan aan de leiding van de groep even om een verslagje van deze
avond.

Uw mening telt!
Scouting Eersel is sinds het speljaar 2015-2016 gestart met het versturen van een digitale enquête aan alle
ouders van onze leden, aan het einde van het speljaar. We vinden het prettig als u uw ervaringen en mening met
ons deelt, want van uw feedback kunnen wij alleen maar leren.
De enquête is in te vullen tot en met september en kun je hier vinden:
https://www.cognitoforms.com/ScoutingEersel/EnquêteScoutingEersel
Iedere groep heeft ook een oudervertegenwoordiger. Deze oudervertegenwoordiger is ook aanwezig bij de
groepsraad, waar samen met de leiding van alle groepen en het bestuur afspraken gemaakt worden over allerlei
zaken die spelen binnen Scouting Eersel. Belangrijke punten die u als ouder ervaart, mag u altijd delen met de
oudervertegenwoordiger zodat deze in de groepsraad besproken kunnen worden.
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Daarnaast willen wij er ook nog eens op wijzen dat u ten aller tijdens contact op mag nemen met de leiding,
wanneer er binnen een spelgroep mogelijk dingen die niet gaan zoals u het graag zou willen/wensen. Wanneer u
uw ervaringen alleen deelt met andere ouders maar niet met de leiding, dan kunnen wij niets doen om het
mogelijk te veranderen. Spreek ons dus gerust aan bij vragen of opmerkingen!
Scouting Eersel heeft daarnaast ook een vertrouwenspersoon: Emy Kennis-Flipsen. Neem bij bijzonderheden
gerust contact met haar op via vertrouwenspersoon@scoutingeersel.nl.

Onderhoud blokhutten
Enkele jaren geleden zijn beide blokhutten van Scouting Eersel uitgebreid gerenoveerd, waardoor ze voldoen
aan de laatste eisen. Gedurende het speljaar worden de blokhutten intensief gebruikt en om te zorgen dat we dit
ook de komende jaren nog kunnen blijven doen, organiseren we jaarlijks 1 of 2 onderhoudsdagen. Tijdens deze
dag worden beide blokhutten opgeknapt en wordt eventuele schade hersteld. Ouders ontvangen voorafgaand
aan de onderhoudsdagen een mail als er klusjes zijn waarbij we extra handjes nodig hebben.
Naast deze grote onderhoudsdag, proberen we ook ieder jaar een aantal dagen in te plannen voor het
schoonmaken van beide blokhutten. Ook hiervoor vragen we graag uw hulp. Aangezien we de afgelopen jaren
gemerkt hebben dat de opkomst tijdens deze schoonmaakdagen helaas niet altijd even hoog is, hebben we met
ingang van het speljaar 2016-2017 als regel ingesteld dat een extra maand contributie (€12,50) betaald moet
worden wanneer ouders niet kunnen of willen komen helpen. Er zijn echter voldoende datums beschikbaar om te
komen helpen poetsen, dus schrijf u gerust in en kom ons een handje helpen. Inschrijven voor de
poetsavonden/ochtenden kan via de volgende link: https://datumprikker.nl/pbxughaewd6crvnw
Je bent van harte welkom om meerdere keren te komen poetsen, maar als iedere ouder minimaal 1x per speljaar
even komt helpen dan zijn we al enorm geholpen!

Sociale media & privacy
Om meer bekendheid te krijgen is Scouting Eersel tegenwoordig steeds meer actief op internet. We hebben een
eigen website (www.scoutingeersel.nl), een Facebook pagina (Scouting de Zwerm Eersel) en een Instagram
pagina (scoutingeersel). Op deze pagina’s plaatsen wij informatie om de leden en natuurlijk de potentiele leden te
informeren over de activiteiten bij Scouting Eersel. Ook plaatsen wij foto’s om de site wat op te leuken en om te
delen met de ouders. Mocht u om wat voor reden dan ook niet willen dat de foto’s van uw kind op internet komen
of gebruikt worden voor promotie-doeleinden, dan kunt u dit aangeven via webmaster@scoutingeersel.nl. Indien
wij geen bericht ontvangen, gaan wij er vanuit dat u hier geen problemen mee heeft. Op Facebook kunt u zelf de
foto’s verwijderen via ‘opties’ onderaan de foto.
Om te voorkomen dat er heel veel foto’s van onze leden op internet zichtbaar zijn, maken wij gebruik van een
aparte Dropbox om foto’s met de ouders van onze leden te delen. Deze Dropbox is beveiligd met een
wachtwoord, het is niet de bedoeling dat u dit wachtwoord of een van de foto’s met anderen deelt!
http://www.scoutingeersel.nl → Downloads → Dropbox voor leden
Het wachtwoord is op te vragen bij de leiding of info@scoutingeersel.nl.
Het privacy statement van Scouting Nederland en Scouting Eersel kunt u ook vinden op
http://www.scoutingeersel.nl → downloads.
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Activiteiten
Naast de normale draaidagen heeft elke groep elk jaar ook een aantal eigen activiteiten. Zie de jaarplanning van
de betreffende groep voor de exacte datums. Voor al deze activiteiten, krijgt u een brief of e-mail met de nodige
informatie. Graag wil de leiding van de betreffende groep dan ook van u weten of uw kind wel of niet mee doet
aan een activiteit. Een gecombineerde jaarplanning staat op de site. (http://scoutingeersel.nl → Downloads)

Vlooienmarkt (LET op: VERZET NAAR 29-30 SEPT!)
Op de 3e zondag van september organiseren we sinds enkele jaren een vlooienmarkt. Deze vlooienmarkt is
bedoeld om wat extra geld in het laatje te brengen voor het gebruiken en onderhouden van de blokhutten. Door
de steeds meer teruglopende subsidies hebben we het geld hard nodig, en de vlooienmarkt is een leuke en
gezellige manier gebleken om wat extra inkomsten te krijgen.
Wegens een gelijktijdig evenement op 16 september is de vlooienmarkt dit jaar eenmalig verzet naar 30
september!
Voor de vlooienmarkt vragen we op zaterdag (ophalen/sorteren van de spullen) en zondag (verkoop spullen) hulp
van de ouders en andere vrijwilligers. Kom gezellig een (half) dagje helpen! Hoe meer zielen hoe meer vreugd,
wij zorgen voor een hapje en een drankje om de stembanden te smeren voor een goed verkooppraatje.

Weekenden
Elke groep gaat een aantal keer per jaar op weekend. Tijdens deze weekenden worden typische
scoutingactiviteiten gedaan. Het weekend begint vaak op vrijdagavond en is zondagmiddag weer afgelopen.
Een keer per jaar gaan we daarnaast met alle leden van Scouting Eersel op weekend. We draaien tijdens dit
weekend in gemengde groepen. Dit om onder andere de verbroedering onder elkaar te bevorderen en de
onderlinge doorstroming te verbeteren.

Zomerkamp
Een keer per jaar gaan we een weekje op kamp, tijdens de zomervakantie. De exacte datum per spelgroep is
terug te vinden in de jaarplanning.
Het zomerkamp speelt zich af in een bepaald thema. Het is daarom ook leuk als alle kinderen verkleed komen.
Aangezien dit voor de meeste kinderen (en de leiding) het mooiste onderdeel van het jaar is, vragen wij u
rekening te houden met uw eigen vakantie planning.

Contact: info@scoutingeersel.nl

5

Website: www.scoutingeersel.nl

Informatieboekje 2018/2019
Veiligheid
Tijdens het groepsdraaien is Scouting Eersel verantwoordelijk voor uw kind. Wij proberen de veiligheid van alle
leden dan ook zo goed mogelijk te bewaken. Denk hierbij o.a. aan:
• Bij iedere groep hebben minimaal 2 stafleden een EHBO-diploma.
• Bij iedere groep is altijd 1 vast persoon verantwoordelijk voor het geven van medicatie (indien van
toepassing).
• Het dragen van veiligheidshesjes tijdens tochten.
• Tochten worden zo uitgezet dat gevaarlijke punten en/of drukke wegen zoveel mogelijk vermeden
worden. Tijdens tochten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bossen, maar het is nooit
mogelijk om volledig in de bossen te blijven. Op de harde weg moeten de kinderen altijd aan de
linkerkant van de weg blijven, en zoveel mogelijk in de berm (indien er geen voetpad/fietspad is).
• Nieuwe leiding loopt/fietst tijdens tochten zoveel mogelijk samen met een ervaren leider.
• Het dragen van veiligheidsgordels is verplicht wanneer kinderen in auto’s vervoerd worden.
• Wanneer groepen gaan zwemmen, zal dit altijd vooraf bij de ouders gemeld worden. Het hebben van
een zwemdiploma is hierbij gewenst. Indien uw kind geen zwemdiploma’s heeft, geef dit dan bij de
leiding aan zodat zij eventueel voor extra begeleiding kunnen zorgen.
• Kinderen onder de 11 jaar mogen nooit alleen op pad, ook niet in een speeltuin of zwembad. Op locatie
wordt altijd een vast punt afgesproken waar de leiding te vinden is, maar een deel van de leiding zal ook
rondlopen om de boel in de gaten te houden. Jonge kinderen dienen altijd in het zicht van de leiding te
blijven.
• Bij een kampvuur is het voor de kinderen niet toegestaan om iets in het vuur te gooien, tenzij hier door
de leiding nadrukkelijk toestemming voor gegeven is. We proberen ook te letten op de kleding die onze
leden dragen bij het kampvuur (zo min mogelijk synthetische stoffen i.v.m. brandgevaar), maar houdt
hier ook rekening mee wanneer u uw kinderen kleding meegeeft!

Wij hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd, maar mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u
altijd contact opnemen met de leiding van de groep en/of mailen naar info@scoutingeersel.nl.
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Contactgegevens algemeen
Scouting Eersel
2018-2019
Website:

www.scoutingeersel.nl

Algemeen:

info@scoutingeersel.nl

Groepsbestuur:
Ron Flipsen – 06-51660677
Heidy Elsen (secretariaat)
Mara Verstappen - Boerboom (ledenadministratie)
Nanne Jansen - van de Ven (penningmeester)
Dirk van de Ven (groepsondersteuning)

groepsbestuur@scoutingeersel.nl

Vertrouwenspersoon:
Emy Kennis - Flipsen

vertrouwenspersoon@scoutingeersel.nl

Verhuur blokhutten:

verhuur@scoutingeersel.nl

Website/facebook:

webmaster@scoutingeersel.nl

Commissie PR:

PR@scoutingeersel.nl

GROEP

CONTACT-PERSOON

TELNR

EMAIL

Bevers

Jorg Maas

06-21641775

bevers@scoutingeersel.nl

Kabouters

Ruud Koolen

06-27880798

kabouters@scoutingeersel.nl

Welpen

Bart Coppens

06-57561009

welpen@scoutingeersel.nl

Gidsen

Eline Elstgeest

06-29010400

gidsen@scoutingeersel.nl

Verkenners

Erwin Smits

06-42657794

verkenners@scoutingeersel.nl

Rowans

Dirk Lepelaars

06-55125496

rowans@scoutingeersel.nl

Pioniers

Alleen via email

Voortrekkers

Dirk Lepelaars

Oud-stam

Alleen via email

Contact: info@scoutingeersel.nl
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Gegevens controle

Om alles een beetje in goede banen te leiden, willen we graag onze gegevens op orde hebben.
Vul daarom het onderstaande gegevens in en het in bij de leiding van de betreffende groep. Aan het begin van
ieder speljaar vragen we u om de gegevens te controleren en wijzigingen door te geven.
Voornaam:
Geboren:

Achternaam:
Te:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:
2e Adres:
Telefoon 1:

Telefoon 2:

Mail ouders:
Mail kind:
Naam vader:

Naam moeder:

Gezondheid
Huisarts:

Tel huis Arts:

Medicijnen:
Allergie:
Zwemdiploma’s:
Overige opmerkingen gezondheid:

Verzekeringen
Maatschappij ziektekosten:
Polisnummer:

Betalingsgegevens



Ik maak het totaalbedrag (€150,-) vóór 1 oktober zelf over naar NL04RABO0158085248

Ik machtig Scouting Eersel om maandelijks €12,50 af te schrijven van mijn bankrekening:
IBAN-rekeningnummer:

Rekening staat op naam van:
Opmerkingen algemeen:

Hoe heeft u Scouting Eersel gevonden? (Via vriend(inne)tjes, open speldag, website, etc.)
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