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Speltakken  
BEVERS  

Jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar   

Iedere vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur   

Contactpersoon:  

Mail: bevers@scoutingsintvictor.nl 

ESTA'S   

Jongens en meisjes van 7 t/m 11 jaar  

Iedere vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur  

Contactpersoon: Shere-Khan  

Mail : estas@scoutingsintvictor.nl 

KABOUTERS  

Meisjes van 7 t/m 11 jaar   

Iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur  

Contactpersoon: Drint 

Mail : welpenkabouters@scoutingsintvictor.nl  

WELPEN  

Jongens van 7 t/m 11 jaar   

Iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur  

Contactpersoon: Drint 

Mail : welpenkabouters@scoutingsintvictor.nl  

GIDSEN  

Meisjes van 11 t/m 15 jaar   

Iedere zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur  

Contactpersoon: Jamie Moons 

Mail : gidsen@scoutingsintvictor.nl  

VERKENNERS  

Jongens van 11 t/m 15 jaar   

Iedere zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur  

Contactpersoon: Jennifer van Wijk 

Mail : verkenners@scoutingsintvictor.nl 

ROWANS EN SHERPA'S  

Jongens en meisjes van 15 t/m 17 jaar  

Iedere vrijdag van 19.30 tot 22.00 uur  

Contactpersoon: Koen van der Ham 

Mail : rs@scoutingsintvictor.nl  

STAM  

Jongens en meisjes van 17 t/m 23 jaar  

Iedere vrijdag vanaf 21.00 uur   

Mail: stam@scoutingsintvictor.nl 
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Welkom  
 

 Beste ouders/ verzorgers van onze nieuwe leden,   

  

Uw zoon/dochter is lid geworden van Scouting Sint Victor en dus ook van 

Scouting Nederland. Wij hopen dat hij/zij hier een fijne tijd  zal hebben op 

scouting. 

  

Scouting is vooral héél erg leuk. Maar om toch wat duidelijkheid te scheppen 

in alle rare termen en de structuur van de vereniging, is dit boekje op gesteld. 

Ook vindt u hier al de namen de contactpersonen van de verschillende 

speltakken en die van de bestuursleden. Handig dus voor een eerste 

kennismaking, maar ook om te bewaren; want je weet maar nooit.  

  

Wij hopen u doormiddel van dit boekje een basis te geven in de wereld van 

scouting. Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze altijd aan de leiding of 

bestuursleden stellen.  

 

Nogmaals welkom, ook u als ouders/verzorgers bij Scouting Sint Victor.   

  

Namens,  

 

Groepsbegeleider Jessica Koetsier 

Groepsbegeleider Angela Boom 

Groepsbegeleiding@scoutingsintvictor.nl 
 
Voor updates, speciale activiteiten en foto’s ga naar: 
www.scoutingsintvictor.nl 

Jota (Jamboree On The Air) 

mailto:Groepsbegeleiding@scoutingsintvictor.nl
http://www.scoutingsintvictor.nl/
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Scouting St. Victor; Hoe zit dat in elkaar …  
Scouting Sint Victor, is gevestigd aan de Jan Willem Frisoweg tegenover 
huisnummer 71. Onze groep is in 1946 opgestart in Waddinxveen. Al 
zeventig jaar komen er elk weekend jongens en meisjes van 5 jaar en ouder 
samen. Op dit moment heeft Scouting Sint Victor rond de 100 leden. Het is 
een ´landgroep´ wat wil zeggen dat onze activiteiten voornamelijk in bos, 
duin of heide plaatsvinden.  
  

Bevers en Esta's zijn gemengde groepen van 
jongens en meisjes. Ook de Rowans en Sherpa's 
oefenen hun activiteiten gezamenlijk uit. 
Hiernaast zijn de Kabouters en Gidsen meisjes 
groepen en de Welpen en Verkenners jongens 
groepen.  
 
Het spel van scouting begint bij het spelen en 
leren in de natuur. De Bevers, Welpen, 
Kabouters en Esta’s hebben elk hun ‘eigen 

wereld’. Zo spelen ze bij de Bevers in het Dorp Hotsjietonia, hier leren zij 
spelenderwijs van de dorpsbewoners verschillende vaardigheden. De 
Welpen, Kabouters en Esta’s spelen allen in 
de wereld van Mowgli en Shanti in het 
Jungleboek.   
Het hoogtepunt van het jaar is het zomerkamp, 
waarin een week lang rond een kampthema 
allerlei avonturen worden beleefd. Alle jongere 
speltakken gaan op kamp in een clubhuis van 
een andere groep. De Bevers  zijn daar meestal 
3 nachtjes, de Welpen, Kabouters en Esta’s 
een week. 

 
Bij de Verkenners en Gidsen (Scouts) ligt de 
nadruk meer op het vervaardigen van 
technieken als pionieren (werken met hout en 
touw), koken & kamperen, het werken in 
groepsverband (Patrouilles of Ronde’s die elk 
jaar een vaste samenstelling hebben van 
ongeveer 5 leden) en sport & spel. Ook hier is 
het hoogtepunt het zomerkamp, al wordt er nu 
gekampeerd in 6-persoonstenten in een stuk 
bos met basis faciliteiten.  
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De Rowans/Sherpa’s (Explorers) hebben 
begeleiding. Dat betekent dat ze zelf hun eigen 
programma’s maken, zelf het zomerkamp moeten 
regelen, etc. Dit wel onder het toeziend oog van 
de begeleiding.  
  
Tot slot de Stam en Stam+ 
(Roverscouts). Deze kennen 
geen leiding. Zij kunnen volledig 
hun eigen programma bepalen. 

 
Leiding  
Elke speltak wordt geleid door meerdere 
kaderleden van 18 jaar of ouder. Zij beschikken 
over de kwalificaties die door Scouting Nederland 
zijn opgesteld. Dit door deelname aan 
verschillende trainingen. Jongeren vanaf 16 jaar 
worden in de gelegenheid gesteld om als leiding 

 

ervaring op te doen. De leiding zorgt voor de 
wekelijkse opkomsten, bereidt de kamp/ 
bivakprogramma's voor en is verantwoordelijk 
voor de communicatie met ouders/verzorgers.  
   
Verenigingsbestuur 
Met elkaar vormt de leiding van de speltakken de groepsraad van de 
vereniging Scouting Sint Victor. De groepsraad is verantwoordelijk voor het 
inhoudelijk reilen en zeilen van de vereniging en haar groepen waarbij de 
uitgangspunten van Scouting Nederland richtinggevend zijn. Uit de 
groepsraad wordt een verenigingsbestuur gekozen dat leiding geeft aan de 
vergaderingen van de groepsraad, de ledenadministratie en de financiën 
bijhoudt en zorgt voor de begeleiding van de spelleiding. Verder beheert het 
verenigingsbestuur de grote materialen die nodig zijn om het spel van 
scouting te kunnen beoefenen, zoals tenten, palen, keukens, branders, 
gereedschappen e.d. In de praktijk is het beheer uitbesteed aan een 
materiaalcommissie.   
  

Stichtingsbestuur 

De zorg voor het clubhuis en de financiën die daarbij horen zijn taken van 

Stichting Scouting Sint Victor. Het bestuur daarvan bestaat uit de optelsom 

van groepsraad, groepsbestuur en een  drietal ouders/deskundigen. De 

laatsten vervullen de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en 

regelen zaken die met het clubhuis te maken hebben.  

Leiding Kwalificatieteken 
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 Lidmaatschap - Uniform  
Lid worden bij Scouting Sint Victor kan op elk moment. Iedereen die lid wil 
worden mag drie opkomsten mee kijken bij een speltak. Daarna zal er 
besloten moeten worden of het jeugdlid zich aanmeld en bij de scouting blijft. 
Bij de speltakleiding zijn aanmeldingsformulieren beschikbaar.   
  

Installatie  

Eenmaal aangemeld, draagt de speltakleiding 
er zorg voor, dat een nieuw lid zo snel mogelijk 
in de groep wordt opgenomen. Hij/zij wordt 
geïnstalleerd op de wijze zoals dat in de 
betreffende speltak gebruikelijk is. 
Voorafgaande aan de installatie komen bij de 
jongere speltakken meestal één of meer leden 
van de speltakleiding op huisbezoek. Tijdens 
dit bezoek worden verschillende dingen 
uitgelegd, zoals de gang van zaken in de 
speltak uit te leggen en allerlei financiële 
aspecten, zoals de aanschaf van een uniform, 
kampkosten e.d. toe te lichten.  Maar bovenal 
het jeugdlid goed te leren kennen. 

  

Uniform  

Alle leden dragen het uniform. Het uniform bestaat uit verschillende 
onderdelen, een deel is te bestellen bij de Scoutshop het overige deel bij  
ons eigen ‘Winkeltje’. Bij de Scoutshop is te bestellen, de Scout Blouse, het 
Scouting Nederland Insigne en het Speltak Teken. Onze groepsdas, SSV 
naambandje en SSV Badge kunnen worden besteld bij ‘het Winkeltje’. Deze 
is te bereiken op winkeltje@scoutingsintvictor.nl na het maken van een 
afspraak kunnen de 
spullen op het clubhuis 
worden opgehaald. Ook 
zijn hier speciale extra’s 
te verkrijgen zoals, de 
voor onze groep 
ontworpen sweaters en 
T-shirts.  
  

  

Installeren bij de Welpen 

Kabouters tijdens de opkomst 

mailto:winkeltje@scoutingsintvictor.nl
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Kamp / Bivak, Vervoer & Verzekeringen 
Zojuist al werd er al wat verteld over de kampen bij Scouting Sint Victor. Elk 
jaar aan het einde van het seizoen gaat iedere speltak op kamp. De Bevers 
gaan drie dagen op kamp in een clubhuis van een andere groep. Ook de 
Welpen, Kabouters en Esta’s verblijven in een clubhuis, zij gaan een week 
van zaterdag tot zaterdag. De Gidsen en Verkenners gaan een week lang in 
tenten op kamp. De R/S doet dit ook, zij kiezen er ook wel eens voor om in 
het buitenland op kamp te gaan.  

Hiernaast worden er ook 
weekendjes georganiseerd, ofwel 
een Bivak of NachtjeOver. De 
Bevers hebben minimaal één keer 
per jaar een NachtjeOver. Dit is één 
nachtje slapen op ons eigen 
clubhuis. Zo kunnen de Bevers in 
hun eigen omgeving rustig wennen 
aan een nachtje slapen met 
scouting. Welpen, Kabouters en 
Esta’s hebben eens per jaar een 

NachtjeOver en/of eens per jaar een Bivak in een clubhuis. Op Bivak gaan 
houdt in, dat de speltak van vrijdag tot zondag in een clubhuis van een 
andere Scoutinggroep bivakkeren. De Gidsen en Verkenners gaan twee 
keer per jaar op Bivak op verschillende terreinen in Nederland.  
 
Vervoer 

Het is de gewoonte om aan ouders/verzorgers van de jeugdleden te vragen 
om te helpen bij het vervoer van onze leden naar en van de kampen en 
bivakken. Vele ouders/verzorgers blijken daar steeds weer enthousiast aan 
te willen meewerken. Toch is het telkens een hele onderneming om alle 
leden netjes en op tijd op de kamp/bivak terreinen afgeleverd te krijgen en 
hen weer veilig thuis te krijgen.  
Daarbij speelt ook regelgeving een belangrijke rol. Om niet in vervelende 

situaties terecht te komen daarom de volgende aandachtspunten.   

 
Inzittendenverzekering   

De Stichting Scouting St. Victor gaat er van uit, dat ouders/verzorgers en 

kaderleden, die zich opgeven voor het vervoer van en naar kampen en 

bivakken in het bezit zijn van een inzittendenverzekering.  

  

Verkenner Bivak 
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Aansprakelijkheid   

Zowel het dragen van de autogordel als het hebben van een 

inzittendenverzekering zijn van groot belang bij de aansprakelijkheid, c.q. 

de financiering daarvan voor de bestuurder bij optredende schade aan 

passagiers.  

 
Overige verzekeringen   

Tijdens opkomsten en op kamp/bivak kunnen zich dingen voordoen, die 
betrekking hebben op aansprakelijkheid bij materiële of letselschade. Via 
Scouting Nederland zijn wij weliswaar verzekerd, maar pas in tweede 
instantie. Altijd zal eerst de verzekering van de schadeveroorzaker moeten 
worden aangesproken. Wij gaan er van uit dat elke scout zelf een reis- en 
bagageverzekering heeft ter dekking van schade aan en verlies of diefstal 
van goederen.   
Advies: zorg voor een goede aansprakelijkheidsverzekering.   
  

  

Jota Toren 
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Contributie  
De contributie voor Scouting Sint Victor wordt jaarlijks in twee termijnen 

geïnd. In februari voor de periode januari – augustus en in oktober voor de 

periode september – december. Via de mail krijgt u een incasso 

toegestuurd.  

Per 1 januari 2016 bedraagt de contributie voor de speltakken per maand:   
  
Bevers     € 8,50  
Welpen, Kabouters en Esta's € 9,00  
Gidsen en Verkenners   € 9,50  
Rowans en Sherpa's   € 10,50  
Stam     € 10,00  
  
Voor vragen over de contributienota kunt u terecht bij de penningmeester.  
 
Financiële acties 

De contributie kan relatief laag 
worden gehouden doordat twee 
keer paar jaar een actie wordt 
gehouden om fondsen te werven. 
Dat is in het voorjaar via de 
collecte voor Jantje Beton en in 
de Sinterklaastijd door de 
verkoop van speculaaskoeken. 
Alle scouts zijn verplicht hieraan 
deel te nemen. Ook worden de 
ouders/verzorgers uitgenodigd 
om deel te nemen.  
  
Minimaregeling 

Wanneer u moeite heeft met het betalen van deze contributie kunt u wellicht 
terecht bij de gemeente Waddinxveen voor een bijdrage in het kader van de 
Minimaregelingen. Meer informatie hierover bij het gemeentehuis of op 
www.waddinxveen.nl.  
 
Kamp en Bivak  

Naast de contributie word er bij elke speltak ook een bijdrage gevraagd voor 
het zomerkamp en bivak. De hoogte van het kampgeld wordt per 
leeftijdscategorie vast gesteld.  
 
 

Koningsdag 2015 
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Gegevens bestuursleden en administratie  
  

Verenigingsbestuur  

Voorzitter  Vacant 

Secretaris Rob Hulzinga 

Groepsbegeleider Jessica Koetsier 

Groepsbegeleider Angela Boom 

 

Stichtingsbestuur  

Voorzitter  Vacant 

Secretaris Jessica Koetsier 

Penningmeester Arthur van Pruissen 

 

Ledenadministratie  
Adreswijzigingen, opzegging van het lidmaatschap of niet juiste gegevens in 
de ledenadministratie dient u door te geven aan de ledenadministratie van 
Scouting Sint Victor en aan de speltakleiding. De formulieren om dit door te 
geven vindt u achter in dit boekje en op onze website. De formulieren kunt u 
in de brievenbus in het clubhuis deponeren.  
 

Ledenadministratie 

 
Afmelden 

Het lidmaatschap kan per 1 januari ofwel per 1 september van het 
kalenderjaar worden beëindigd. De beëindiging van het lidmaatschap dient 
respectievelijk vóór 30 november of  vóór 31 juli schriftelijk aan de 
ledenadministratie van het bestuur te zijn medegedeeld. Maak gebruik van 
het rode afmeldformulier bij de brievenbus in het clubhuis. 
 

Naam:  

Adres:    
  

Telefoon:  

Mail:  

Sandra Ouwejan  

Polderkade 24 

2742KW Waddinxveen 

0182 – 610 727 

ledenadministratie@scoutingsintvictor.nl 
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Vicky onze Mascotte 


