INFORMATIEGIDS
SCOUTING
ST JORISGROEP

1. Inleiding.
Dit informatieboekje is bedoeld om u een beeld te geven van
scouting in het algemeen en de sint Jorisgroep in het bijzonder.
Wij vertellen u in vogelvlucht het een en ander over de structuur,
en het functioneren van een scoutinggroep. Velen van u zijn bekend
met scouting maar mocht scouting voor u een nieuw begrip zijn, dan
hopen we met dit boekje achtergrondinformatie te geven over de
historie en doelstelling van het boeiende spel van “verkennen”,
zoals dat bij scouting gespeeld wordt.
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2. Wat is scouting?
Scouting is een vorm van jeugd- en jongerenwerk volgens de ideeën van
Lord Baden Powell. Scouting Nederland wil zijn leden een plezierige
besteding van de vrije tijd bieden, waardoor een bijdrage wordt geleverd
aan de vorming van de persoonlijkheid. Bij dit alles staat het spelend
bezig zijn centraal.
Scouting Nederland is een organisatie, waarbij 90.000 kinderen en leiding
actief zijn. Over de gehele wereld zijn thans 32 miljoen Scouts. Dit
vraagt om een open structuur, zodat iedereen, die bij deze organisatie
betrokken is, zijn invloed heeft en een zekere stabiliteit garandeert om
het spel van “verkennen” ook in de toekomst veilig te stellen. Het spel
van “verkennen” zal zich steeds eigentijds moeten kenmerken.Bovendien zal
Scouting zijn steentje moeten bijdragen aan de verwezenlijking van de
leefbaarheid van deze wereld op het gebied van milieu en medemens.
3. Historie van Scouting.
Het jaar 1857 was een opmerkelijk jaar; in dat jaar werd Robert
Stephenson Smith Baden Powell in Engeland geboren. De man, die de
stichter zou worden van Scouting. Cultuurhistorisch was het de
Victoriaanse tijd, met nadruk op ingetogenheid en fatsoen, veel
zelftevredenheid van de Britse geest. Robert Baden Powell kwam uit een
gezin van 7 kinderen; zijn vader was geestelijke in de Church of Engeland
en professor te Oxford.
Volgens de verhalen maakten zijn broers veel trektochten in de natuur.
Terwijl zijn broers gingen studeren in Oxford, ging Robert in het leger,
waar hij het in korte tijd bracht tot luitenant. In 1876 ging hij met het
derde regiment naar Brits Indië. Hij deed meer dan een eentonig militair
leven leiden; hij bestudeerde de levenswijze van dieren, regisseerde
operette- en toneelstukken, richtte pony's af voor het polospel en bracht
zijn tekenaanleg tot ontplooiing.
Een kant van het soldatenleven had reeds vroeg zijn belangstelling: het
“verkennen”. In 1903 werd hij bevorderd tot inspecteur-generaal, de
hoogste rang bij de cavalerie. In 1907 werd hij gepensioneerd. In
hetzelfde jaar organiseerde hij zijn eerste Scouting- kamp op Brownsea
Island. De Engelse jeugd vereerde hem als held van Mafeking.
Hij besteedde veel aandacht aan de beantwoording van brieven. In zijn
brief aan een jongensclub in Londen schreef hij: "Je bent er nog niet als
je jezelf alleen maar verdedigt tegen slechte gewoonten. Je moet ook
bewust het goede willen doen. Dit is heus zo moeilijk niet. Je kunt best
per dag één goede daad doen".

Jongelui hadden zijn boek "Aids to Scouting" te pakken gekregen en waren
daarmee aan de slag gegaan. Baden Powell vroeg zich af waarom jongens
niet konden worden opgeleid tot verkenners in vredestijd. Jongens die
altijd klaarstonden om anderen te helpen.Tijdens het eerste kamp
straalden de jongens zo van geestdrift, dat Baden Powell besloot meer
bekendheid te geven aan zijn ideeën.
In 1908 waren er al 60.000 scouts ingeschreven. De eerste buitenlandse
groep werd opgericht in Chili. Daarna volgden vele andere landen. Ook
meisjesgroepen werden opgericht en in 1914 werd de jongensgroep welpen
toegevoegd. De eerste Nederlandse groep werd in 1910 door Baden Powell
geïnstalleerd. Lord Baden Powell werd ereburger van Londen en overleed op
8 januari 1941 in Kenia, waar hij ook begraven werd.
Het spel van “verkennen” wordt nu in 160 landen gespeeld door meer dan 38
miljoen jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Scouting Nederland telt
ruim 90.000 leden (2014).
4. Historie van de Sint Jorisgroep.
In 1934 is door Kapelaan G.F.H. Veldhuis en de heer Jaspers Focks de
groep opgericht.
In 1935 werd het eerste verkennerskamp gehouden in Stokkum. De groep
groeide snel en er werd een welpenhorde opgericht, waarvan Akela Greet
Berntsen de leidster was.
In 1937 hebben vier patrouilles van de groep de wereldjamboree in
Vogelenzang meegemaakt. Tijdens de oorlog, toen de “padvinderij” verboden
was, draaiden de voortrekkers illegaal door. Zij vormden na de oorlog de
ruggengraat voor een nieuwe groep. Hierna maakte de groep, waarvan
honderden jongens uit Zutphen lid zijn geweest, een glorietijd door.
In 1974 startte de Sint Jorisgroep, die tot dan toe alleen jongensleden
had gekend, een meisjestak.
Het onderkomen van de groep was toen al de blokhut "Het Heitje" aan de
Lindeboomweg 6b, in Gorssel. Hier draaien nu de Scouts en de Explorers
hun opkomsten. Na samenvoeging met Scoutinggroep De Schilddragers kwam de
blokhut aan het Oostveensepad 2, in Zutphen in bezit van de Sint
Jorisgroep. Hier draaien nu de Welpen.
De groep telt op dit moment ruim 100 leden en heeft 2 locaties. De
speltakken zijn gemengd. Dit betekent dat jongens en meisje gezamenlijk
activiteiten hebben. Tot en met 18 jaar is men jeugdlid. Daarna kan men
leider(st)er worden bij een van de speltakken of gaat verder als Rover.

5. Doelstelling van Scouting Nederland.
Scouting Nederland stelt zich ten doel: Het bieden van een plezierige
besteding van de vrije tijd aan jongens en meisjes, waarmee een bijdrage
wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid. Dat doel wordt
bereikt door het spelen van het spel van “verkennen”.
Dat betekent: "Een vorm van jeugd- en jongerenwerk, waarin jongens en
meisjes samen groeien naar zelfstandigheid en dit bereiken door steeds
minder gestuurd te worden door leiding. Met een bepaalde spelcode,
geïnspireerd op en door het buitenleven, de mogelijkheden van de wereld
en zichzelf te ontdekken door een keuze te maken uit verschillende
activiteiten, waaraan zij op hun leeftijd plezier beleven".
Deze omschrijving bevat de algemene uitgangspunten voor een spel, dat in
Nederland wordt gespeeld door de jeugd en jongeren van 5 tot 21 jaar.
Per leeftijdsgroep is er een aangepast spel voor jongens en meisjes. De
leeftijdsgroepen heten bij Scouting “speltakken”. Zo kennen wij de welpen
(meisjes en jongens), scouts (meisjes en jongens), Explorers (meisjes en
jongens) en Rovers (meisjes en jongens).

6. Speltakken en hun programma’s.
Welpen : meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar.
De jongens en meisjes in deze speltak hebben de leeftijd van ongeveer 7
tot 11 jaar. Hun spel is gebaseerd op het Jungleboek van Rudyard Kipling.
In hun spelactiviteiten spelen de figuren uit het boek soms een rol.
De Welpen spelen samen in de natuur. Ze wandelen tochtjes met opdrachten.
Ze maken kennis met scoutingtechnieken zoals knopen, vuur en kompas
richtingen. Plezier hebben in het buiten bezig zijn staat voorop.
Aan de Welpen wordt leiding gegeven door een groep leidinggevenden, die
zelf al enige tijd scouting ervaring hebben.
Scouts: meisjes en jongens van 11 tot 15 jaar.
De jongens en meisjes in deze speltak hebben de leeftijd van ongeveer
tot 15 jaar.
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Samen met de patrouille of individueel worden er uiteenlopende
activiteiten gedaan. De nadruk ligt op het eigen maken van verschillende
technieken. Zo komen houthakken, kaart en kompas, vuren, knopen en
pionieren en koken aan bod.
De opkomsten worden afgewisseld met bosspelen, sport en spelactiviteiten
en kamperen in een tent of zelf gemaakte overnachtingsplaats. Scouts zijn
echte "buitenkinderen" en ontwikkelen dankzij de verschillende
activiteiten vooral ook hun sociale vaardigheden. Aan de Scouts wordt
leiding gegeven door een groep leidinggevenden, die zelf al jaren
scouting ervaring hebben.

Explorers: meisjes en jongens van 15 tot en met 18 jaar.
De speltak bestaat uit jongens en meiden in de leeftijd van 15 tot en met
18 jaar.
Het programma wordt voornamelijk door de Explorers zelf gemaakt en
ingevuld. Ze werken met een voorzitter, secretaris, penningmeester en
materiaalbeheerder. De Explorers worden begeleid door een groep
leidinggevenden, die zelf al jaren scouting ervaring hebben.
Rovers: meisjes en jongens vanaf 18 jaar.
De speltak bestaat uit jongens en meiden in de leeftijd vanaf 18 jaar.
Het zijn leden die vaak al leiding geven maar het ook nog leuk vinden om
bijvoorbeeld 1 of 2 keer in de maand zelf een opkomst te draaien. Als ze
niet actief leiding geven ondersteunen ze bijvoorbeeld met een zomerkamp
de speltakken maar draaien daarnaast ook hun eigen kamp. Zo houden ze
binding met de groep.

7. Opkomsttijden en locaties.
Locatie: De Damlaan.
Adres: Oostveensepad 2, Zutphen.
Opkomsttijd: Zaterdag 13.30 - 15.30 uur (Welpen:
7-11 jr).

meisjes & jongens van

Locatie: De Hei.
Adres: Lindeboomweg 6b, Gorssel.
Opkomsttijd: Zaterdag 10.00 - 12.30 uur (Scouts:
jr).

meisjes & jongens 11-15

Opkomsttijd: Zaterdag 10.00 - 12.30 uur (Explorers:
15-18 jr).
De Rovers: tijden en locatie in overleg.

meisjes & jongens

8. Organisatie.
De 1500 Scoutinggroepen in Nederland, waar wekelijks het spel van
Scouting wordt gespeeld, zijn onderverdeeld in een aantal regio’s. Alle
leiders en leidsters zijn lid van een verenigingsraad, die elke zes
weken vergadert en het beleid van de groep bepaalt.
Het verenigingsbestuur, bestaat uit minimaal 3 personen, te weten
voorzitter, secretaris, penningmeester. Zij heeft als taak de coördinatie
binnen de vereniging, de verenigingsraad en speltakleiding te regelen.
De Sint Jorisgroep heeft een stichtingsbestuur, bestaande uit een
voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 4 afgevaardigden uit de
verenigingsraad. Zij heeft de volgende taken: het beheren van
bezittingen, het voeren van het financieel beleid en het verschaffen van
een rechtspersoon aan de groep, waardoor de groep niet hoofdelijk
aansprakelijk gesteld kan worden.
De Sint Jorisgroep heeft ook een stichting Vrienden van scouting Sint
Joris, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 4
afgevaardigden uit de verenigingsraad. Zij beheert gelden voor grote
aanpassingen zoals nieuwbouw.
Benoemingen en beleidsvormen gebeuren volgens de statuten van de Sint
Jorisgroep en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
9. Leiding en cursussen.
Gezien het gegeven, dat Scouting werkt met het principe van afnemende
leiding en toenemende zelfstandigheid, zal de leider/leidster bij Welpen
zich anders opstellen dan de leider/leidster bij de Scouts of Explorers.
Een kind zoekt in het spel spanning, avontuur en nieuwe mogelijkheden. De
leider/leidster zal hiervoor de ruimte moeten scheppen en in samenspel
met de eigen inbreng van de jongens en meisjes, succes garanderen.
Om inhoudelijk een goed spel te kunnen bieden zal de leider/leidster ook
zelf in een aantal facetten van het spel onderlegd moeten zijn.
Buitenleven, handvaardigheid, sport en spel enz. Hij/zij zal ook de
mogelijkheden van diverse spelsituaties moeten kennen en herkennen om er
met fantasie zo boeiend mogelijk op in te kunnen spelen.
Zo wordt van elke leidinggevende van de groep verwacht deel te nemen aan
cursussen, zoals dit bij Scouting Nederland wordt voorgeschreven. Voor
alle leiding en bestuur wordt een VOG aangevraagd.

10. Vervoer en routeschets.
De Scouts en Explorers komen doorgaans op eigen gelegenheid naar de
blokhut in Gorssel. Van hen wordt verwacht dat zij een goede fiets
bezitten voorzien van goede verlichting. Op de laatste pagina vindt u een
routeschets naar onze blokhutten.
11. Groepsbegeleider.
Voor de speltechnische zaken binnen de groep is een groepsbegeleider(s)
aangesteld, die tevens zitting heeft in de verenigingsraad. Een van de
taken van de groepsbegeleider is een goede communicatie te
bewerkstelligen binnen de speltakteams en de speltakken onderling. Hij of
zij kan inspirerend werken op het gehele spelgebeuren binnen de groep.
12. Materiaalbeheer.
Zoals we reeds gemeld hebben is het stichtingsbestuur het orgaan binnen
de groep, dat de materiële zaken in grote lijnen beheert. Daarnaast heeft
de Sint Jorisgroep een materiaalmeester, die zorg draagt voor het
materiaal (schoppen, bijlen, touwen, tenten enz.) Hij onderhoudt de
materialen en vult deze zo nodig aan in overleg met het Stichtingsbestuur
en de verenigingsraad.
13. Installatie.
Als een kind geïnteresseerd is in scouting mag het 3 keer bij een speltak
meedraaien. Hierna wordt het kind lid en gaat het contributie betalen. Na
enige tijd zal het kind geïnstalleerd worden. Bij de installatie, een
feestelijke ceremonie, belooft het kind de groep, dat het zijn best zal
doen een goed lid van de groep te zijn. Hoe klein of groot het kind ook
is, het gaat er om dat zijn lidmaatschap een bijdrage levert aan het
spelplezier van anderen.
Dat betekent ook, dat het kind belooft zich te zullen houden aan een
aantal goede gewoontes, die in de hele wereld bij scouting worden
nageleefd. Onder andere spelenderwijs de wereld iets beter achterlaten
dan hoe je hem hebt aangetroffen.

14. ScoutFit.
Leden van Scouting dragen een eigentijds ScoutFit, dat per speltak
verschilt, om herkenbaar te zijn en als uitdrukking van onderlinge
verbondenheid. Voor de aanschaf en samenstelling van het ScoutFit kunt u
zich wenden tot de speltakleiding. Tevens is het mogelijk een Scoutshop
(website www.scoutshop.nl) te bezoeken, waar naast het ScoutFit ook
scouting- en kampeerartikelen te koop zijn. Wij verwachten van de
kinderen en de leiding dat zij het ScoutFit dragen tijdens de opkomsten.
15. Afmelden.
Het komt natuurlijk wel eens voor, dat Uw zoon of dochter niet naar een
opkomst kan in verband met ziekte of andere omstandigheden. Het is dan
van belang voor de speltak, dat U hierover contact opneemt met de
leiding. Afmelden gaat via email, sms of WhatsApp.
16. Contributie.
Een vereniging kan alleen bestaan als er geldmiddelen voorhanden zijn.
Dit is ook voor de sint Jorisgroep pure noodzaak. Doordat de jaarlijkse
subsidie steeds lager wordt, neemt de druk op de contributie toe. De
contributie bedraagt € 120,-- per jaar (prijspeil 2018).
Kosten voor zomer- en weekeindkampen zijn niet in de contributie
verwerkt. Bij de contributie is een bedrag tbv de Landelijke afdracht aan
Scouting Nederland inbegrepen. Indien een grotere spreiding van betaling
nodig is, neemt u dan contact op met de penningmeester. Voor ouders die
niet bij machte zijn om de contributie en/of de weekeind- en zomerkamp te
betalen kunnen een aanvraag indienen bij stichting leergeld
(http://www.leergeld.nl/zutphen/).
Ons bankrekeningnummer bij de ING is NL27 INGB 0004159961 ten name van
Scoutinggroep Jorisgroep te Zutphen.
17. Ledenadministratie.
Met ingang van 1-1-1997 zijn de gegevens van scoutinggroepen en hun leden
vastgelegd bij Scouting Nederland. De algemene regel in de wet
persoonsregistratie luidt dat alle persoonsbestanden moeten worden
aangemeld bij de registratiekamer. Dit is ook door Scouting Nederland
gebeurd. Scouting Nederland gaat de bestanden ook gebruiken voor mailing.
Scouting Nederland verzorgt dan mailing voor andere bedrijven of
instellingen. Deze mailing kan b.v. zijn kortingen op entreekaartjes enz.
De gegevens blijven dus bij Scouting Nederland. Mocht u bezwaren hebben
tegen deze mailing dan moet u dit schriftelijk kenbaar maken bij Scouting
Nederland. Adres: Larikslaan 5 3833 AM Leusden.

18. Verzekering.
Natuurlijk gebeurt er, zoals bij alle verenigingen, ook binnen onze
vereniging wel eens een ongelukje. Over de verzekering ervan, volgt
hieronder een korte uiteenzetting. Tijdens een opkomst is uw zoon/dochter
aanvullend verzekerd bij Scouting Nederland. Dit geldt voor een
aanvullende verzekering voor WA en ziektekosten. Dit houdt in dat u de
kosten van schade/letsel eerst bij uw eigen verzekering moet indienen.
Als uw eigen verzekering de kosten niet dekt, dan kan een beroep gedaan
worden op de verzekering van Scouting Nederland. Het eigen risico bij uw
ziekenfonds en WA verzekering komt niet in aanmerking voor deze
aanvullende verzekering.
19. Activiteitencommissie en ouderparticipatie.
Voor het goed functioneren van een Scoutinggroep is een
activiteitencommissie onontbeerlijk. Het stafteam (leiding) van de groep
heeft als belangrijke taak om wekelijks een boeiend programma aan de
kinderen te presenteren. Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat
deze mensen ondersteund worden bij de niet spel gebonden activiteiten.
Jaarlijks worden er binnen de groep grote activiteiten georganiseerd, die
extra veel voorbereiding vergen; hierbij denken we aan het zomerkamp,
Sint Jorisviering enz. Hierbij levert de activiteitencommissie een
bijdrage in de vorm van inkopen en moederorganisatie.
Naast de praktische taken, die de activiteitencommissie kan hebben, is
het ook belangrijk dat ouders betrokken worden bij het beleid van de
groep. Wij streven er naar om van elke speltak een oudervertegenwoordiger
in de verenigingsraad te laten participeren.
Mocht U hiervoor belangstelling hebben dan stellen wij het op prijs dat u
dit aan ons kenbaar maakt.

20. Informatievoorziening.
U wordt op de hoogte gehouden van groepsactiviteiten door middel van
brieven, email of andere communicatie middelen. Ook kunt u via de
website, www.st-joris.nl, allerlei informatie vinden.
Eenmaal per jaar, aan de start van het nieuwe seizoen, wordt er een
informatiebijeenkomst georganiseerd voor ouders en leden. Mocht u vragen
hebben dan is er voor of na de opkomst altijd gelegenheid om de leiding
te spreken.
21. Media.
De kinderen ontvangen 4x per jaar een leuk kleurig informatieblad, dat
uitgegeven wordt door Scouting Nederland. Dit blad wordt bekostigd uit de
eenmalige jaarlijkse afdracht aan Scouting Nederland. Daarnaast wordt het
jaarlijkse zomerkamp door foto’s en verslagen gepubliceerd via het
internet. De reguliere zaterdag opkomsten kunt U volgen via de nieuw
pagine van www.st-joris.nl of de Facebook pagina van de groep.
22. Routebeschrijving.
Routebeschrijving

naar de

Damlaan

Routebeschrijving naar de De Hei

Oostveensepad 2 in Zutphen.

Lindeboomweg 6b in Gorssel.

