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1 Algemeen 

1.1 Visie 

De visie van Scouting St Joris leeuwen is het bevorderen van het scoutingspel voor kinderen en 

jongvolwassenen in de leeftijdscategorie vanaf 5, teneinde daarmee een plezierige vrijetijdsbesteding te 

bieden afgestemd op de mogelijkheden van het kind zelf, maar wel met een tikje uitdaging om de grens 

van eigen beperking te verleggen.  

Scouting St Joris Leeuwen is aangesloten bij de Vereniging Scouting Nederland en volgt de richtlijnen 

van Scouting Nederland.  

Onze groep is een “open” scoutinggroep, dat wil zeggen dat er plaats is voor elke levensovertuiging dan 

wel kinderen met een verschillende achtergrond Ook kinderen met een beperking kunnen bij ons terecht. 

Dit betekent niet automatisch dat iedereen zonder meer lid kan worden van de vereniging.  

Omdat we een vertrouwde en veilige omgeving willen bieden voor alle leden zal er per situatie door 

ouders/verzorgers en leiding gekeken worden naar de mogelijkheden en beperkingen. 

Spelvisie SCOUTS Scouting gaat uit van een spelvisie waarin de doelen van het spel omschreven zijn 

en de activiteiten sluiten hierop aan.  

De spelvisie van Scouting is samen te vatten in het woord  

 

SCOUTS  

 

Samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling.  

Code en traditie zijn onze basis, de wet & belofte onze waarde.  

Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur.  

Uitdaging zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts.  

Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar. 

Spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten. 

 

  



 

 

1.2 Doelen 

We hebben als scouting St Joris Leeuwen de volgende doelen:  

 

KWALITEIT  

Kwaliteit van ons product; een goede inhoud van de programma’s waarin een juiste balans is tussen 

‘fun’ en kennisoverdracht. Kwaliteit in alles wat we doen als organisatie. Oog voor onze jeugdleden, 

vrijwilligers en omgeving: samen werken aan verbetering op alle vlakken.  

 

MAATSCHAPPIJ  

We zijn ons bewust van onze plaats in de maatschappij en de positieve invloed die we hebben op de 

ontwikkeling van ons leden waarmee ze vervolgens direct een eigen bijdrage aan de maatschappij 

leveren. Trots zijn we op scouting en samen met het kerndoel profilering zorgen we er voor dat onze 

maatschappelijke functie niet alleen groeit maar ook meer met trots naar worden getoond. 

 

VRIJWILLIGERS CENTRAAL  

Het zijn de vrijwilligers die scouting mogelijk maken en zorgen voor een uitdagend spelaanbod. Door het 

leidingteam te ondersteunen en minder te belasten met niet-programma gerelateerde taken kan ons 

kerndoel kwaliteit extra versterkt worden en kunnen vrijwilligers meer genieten van hun hobby. 

  

SAMENWERKING  

Beter en meer samenwerken, dit beginnend in de basis tussen stafleden, speltakken en andere 

betrokkenen bij de groep zoals de beheersstichting. Samenwerken met belangrijke (lokale) partners: de 

gemeente, andere scoutinggroepen, andere (sport)verenigingen. Maar bovenal; met de hulp van ouders 

kunnen we scouting st Joris Leeuwen nog beter kunnen maken!  

 

PROFILERING  

We willen een prominentere positie innemen als jeugdvereniging in het dorp Leeuwen. Iedereen mag 

weten dat we bestaan, we zijn trots op wat we wekelijks doen samen met onze jeugd. Wij leveren een 

belangrijke bijdrage aan een betere (lokale) samenleving, we zijn trots op wat we doen en dat 

schreeuwen we het liefst van de daken.  

 

SOLIDE BASIS  

Scouting St Joris Leeuwen streeft een stabiele en solide basis na, dit zowel op financieel als 

organisatorisch vlak. Het genereren van voldoende financiële middelen en het bouwen aan breed 

gedragen kennis en kunde is voor onze vereniging essentieel. Door actief onze kernwaarden uit te 

dragen en onze kerndoelen na te jagen is het streven om Scoutinggroep St Joris Leeuwen langzaam te 

laten groeien op alle gebieden (ledenaantal, vrijwilligers, kwaliteit en bijdrage aan de lokale 

maatschappij). 

 

  



 

 

2 Jeugdleden 

Om Scouting St. Joris Leeuwen blijvend gezond te houden zijn we gebonden aan een minimaal aantal 

betalende leden. Deze betalende leden zijn onderverdeeld in verschillende speltakken. Momenteel 

bestaat Scouting St. Joris Leeuwen uit de hieronder vermelde speltakken. 

- Bevers 

- Welpen 

- Scouts 

- Explorers 

- Pivo’s 

Er is geen minimum of maximum aantal leden per speltak vastgelegd daar dit afhankelijk is van 

verschillende factoren. Denk hierbij aan de grootte van het stafteam, maar ook aan de leeftijd van de 

groep.  

 

Om verantwoord (bege)leiding te kunnen geven aan jeugdleden, is er afhankelijk van de groepsgrootte 

een minimum aantal (team)leiders nodig, waarvan er een aantal gekwalificeerd is: het teamprofiel. We 

gebruiken hier het teamprofiel document van Scouting Nederland voor. In dit document wordt ook 

aandacht geschonken aan het gewenste aantal leiders met een EHBO (EHV) diploma/kwalificatie. 

 

2.1 Eerste keer meedraaien 

 

Als een kind met ouder(s) de eerste keer komt kijken en meedraait is het belangrijk om niet te vergeten 

het telefoonnummer te vragen voor het geval er contact gezocht moet worden met de ouders. Na het 

draaien wordt er even bij het kind en ouders geïnformeerd hoe de avond gegaan is en wordt er 

eventueel meer informatie over de speltak gegeven. Er mag in totaal drie keer worden meegedraaid 

voordat een kind lid kan worden. 

 

2.2 Aanmelden / muteren van leden 

Wanneer een nieuw lid drie keer is komen kijken bij een speltak moet er gekozen worden; wel of niet lid 

worden van onze vereniging. 

Mocht een nieuw lid zich aanmelden dan moet hiervoor een aanmeldingsformulier volledig worden 

ingevuld en worden afgegeven aan de secretaris van de groep zodat deze het nieuwe lid in kan 

schrijven. Dit gebeurt in ScoutsOnline (SOL). De penningmeester zorgt er dan voor dat er een 

automatische incasso kan worden verricht. 

Wanneer een kind stopt met de scouting moet er een mutatieformulier worden ingevuld en worden 

afgegeven bij de secretaris van de groep, deze verwerkt dit dan in SOL. De penningmeester zorgt 

ervoor dat de automatische incasso van het lid wordt stopgezet. 

2.3 Ontwikkeling jeugdleden 

Bij Scouting St. Joris Leeuwen zijn er afspraken gemaakt over de insignelijn en de te 

volgen ontwikkeling van de leden. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de 

ontwikkelingslijn van Scouting Nederland. De ontwikkelingslijn is zodanig opgezet dat er 

een groei doorgemaakt kan worden van Bever tot pivo/staflid/kaderlid. Daarnaast 

moeten er voldoende ruimte en mogelijkheden zijn voor leden en staf om zich persoonlijk 

te kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkeling begint bij het leren van nieuwe activiteiten tot 

en met een zelfstandige opbouw van kennis en het delen hiervan met anderen. 

De ontwikkelingslijn bestaat uit twee onderdelen, namelijk de insignelijn en de 

progressiematrix. Deze zijn te vinden op de website van Scouting Nederland. 



 

 

3 Stafleden 

3.1 Leidinggevenden  

Iedere speltak wordt begeleid door een team van leidinggevenden. Zij zorgen met elkaar voor het 

organiseren en begeleiden van speltakopkomsten. De taken en verantwoordelijkheden van de 

Leider/Leidster staan beschreven in het Functieprofiel Leid(st)er. 

 

3.2 Teamleid(st)er 

De teamleid(st)er wordt gekozen door het speltakstafteam en is verantwoordelijk voor de aansturing van 

het speltakstafteam. De teamleid(st)er motiveert het stafteam tot een goede samenwerking en zorgt 

ervoor dat zijn/haar speltakstafteam en speltak leden zich aan afspraken houden die binnen de groep en 

ten aanzien van het scoutinggebouw van kracht zijn. De taken en verantwoordelijkheden van de 

teamleid(st)er staan beschreven in het Functieprofiel teamleid(st)er. 

 

3.3 Speltakpenningmeester 

De speltakpenningmeester wordt gekozen door het speltakstafteam. De speltakpenningmeester houdt 

van de speltakkas de inkomsten en uitgaven bij in het digitale speltak kasboek en is verantwoordelijk 

voor een correcte boekhouding en het beheer van de speltakkas. De taken en verantwoordelijkheden 

van de speltakpenningmeester staan beschreven in het Functieprofiel speltakpenningmeester. 

 

3.4 Ontwikkeling stafleden/scouting Academy 

Om de kwaliteit van het scouting draaien te kunnen bewaken is vanuit Scouting Nederland de Scouting 

Academy opgezet. De Scouting Academy maakt de ontwikkeling van stafleden toegankelijk zonder dat 

er al te veel tijd en energie bij komt kijken. Zo kun je ook binnen je eigen groep trainen en hoeft je 

bepaalde vaardigheden die je al ergens anders hebt geleerd (bv. presenteren of gesprekken voeren) 

niet nog een keer te behalen.  

Ook moet er binnen elk stafteam een staflid zijn die een EHBO-cursus heeft behaald. Scouting 

Nederland biedt de mogelijkheid om deze cursus goedkoop te volgen. Ook deze kosten zullen volledig 

worden vergoed, mits je dit in overleg met de praktijkbegeleider en het bestuur hebt gedaan. Meer 

informatie hierover vindt je bij de praktijkbegeleider. 

 

3.5 Niet Direct Leidinggevenden 

NDLG-ers zijn kaderleden van de groep die niet direct een speltak (bege)leiden of een bestuursfunctie 

bekleden. NLDG-ers zetten zich wel op een andere manier in voor de groep. Dit kan zijn door mee te 

helpen met (het organiseren van) acties en activiteiten of andere werkzaamheden voor de groep te 

doen. 

 

3.6 Bestuursleden 

Er zijn een aantal taken en (eind)verantwoordelijkheden die onderverdeeld moeten worden tussen de 

bestuursleden. Hieronder staan de taken benoemd. Deze zijn ieder beschreven in een eigen 

Functieprofiel document. 

- Voorzitter 

- Secretaris 

- Penningmeester 

- Algemeen bestuurslid 

- Groepsbegeleider 

 

 



 

 

3.7 Lief en Leed Fonds 

Alle stafleden, bestuursleden, pivo’s en niet direct leidinggevende van Vereniging Scouting Sint Joris 

Leeuwen nemen deel aan het Lief en Leed Fonds, meer informatie hierover is te vinden in het 

Reglement Lief en Leed Fonds. 

 

3.8 Verklaring Omtrent Gedrag 

Voor alle Stafleden wordt een VOG aangevraagd door de secretaris. Hier zijn voor het stafleedgeen 

kosten aan verbonden. 

 

4 Financiën 

4.1 Rechtspersonen 

Scouting Sint Joris Leeuwen heeft twee juridische entiteiten. Een stichting en een vereniging. 

De Stichting Scouting Sint Joris Leeuwen is eigenaar van het scoutinggebouw gelegen aan Zandstraat 5 

in Roermond. De stichting beheert het kapitaal van de vereniging en draagt zorg voor de aankoop en het 

beheer van inventaris en gebruiksmateriaal. De Vereniging Scouting Sint Joris Leeuwen heeft geen 

bezittingen in de vorm van vermogen en inventaris en krijgt materialen van de stichting in bruikleen. 

 

4.2 Bijdrage aan de Stichting 

De vereniging betaalt jaarlijks een gebudgetteerde bijdrage aan de stichting, in één keer of in 12 

termijnen. Dit is een vergoeding voor de locatiekosten en dient als reservering voor de aanschaf en 

onderhoud van inventaris en materiaal. Deze bijdrage wordt door het groepsbestuur en stichtingsbestuur 

vastgesteld aan de hand van een gezamenlijk voorstel van de groepspenningmeester en de 

stichtingspenningmeester. Het doel is om aan het einde van het boekjaar het begrootte bedrag 

overgeboekt te hebben naar Stichting Scouting Sint Joris Leeuwen, waarbij in geen geval de liquiditeit 

van de vereniging in gevaar mag komen. 

 

4.3 Inkomsten 

4.3.1 Acties 

 

4.3.1.1 Heitje voor een karweitje 

 

De gezamenlijke opbrengst door de jeugdleden van een speltak, ongeacht of stafleden hebben 

meegeholpen, komt volledig ten goede van de eigen speltakkas. 

 

4.3.1.2 Jantje Beton 

 

De opbrengst van de Jantje Beton collecte komt ten goede van de groepskas. 

 

4.3.1.3 Loterij 
 

De opbrengst van de loterij komt ten goede van de groepskas. 

 

4.3.1.4 Overige Acties 

 

De verdeling van opbrengsten van overige acties wordt bepaald in overleg tussen de kaderleden en het 

groepsbestuur, waarbij het besluit van het groepsbestuur doorslaggevend is. 

 



 

 

4.3.2 Contributie 

4.3.2.1 Leden contributie 

 

Jeugdleden van de volgende speltakken betalen contributie; Bevers, Welpen, Scouts, Explorers en 

Pivo's. Het groepsbestuur doet een voorstel voor de hoogte van maandelijkse contributie. Deze wordt 

jaarlijks in de eerste groepsraad van het scoutingseizoen herzien en door de groepsraad, bij een 

merendeel van stemmen tijdens een groepsraad vergadering, vastgesteld. 

 

4.3.2.2 Staf contributie 

Hulpstafleden vanaf 16 jaar en kaderleden vanaf 18 jaar, die geen lid zijn van een speltak, betalen 

stafcontributie. Dit betreft de helft van de som van de landelijke en regionale contributie voor het 

lidmaatschap van een kaderlid van Scouting Nederland. 

 

4.3.2.3 Vrijstelling van contributie 

 

Pivo's die lid zijn van een stafteam worden vrijgesteld van contributie voor jeugdleden. Zij betalen wel de 

stafcontributie. 

 

4.4 Materiaal aanschaffen en declareren 

4.4.1 Verbruiksmateriaal 

 

Uitgaven ten behoeve van verbruiksmateriaal dienen eerst goedgekeurd te worden door de 

groepspenningmeester. De groepspenningmeester zal indien nodig de geplande uitgaven bespreken 

binnen het bestuur. Declaraties ten behoeve van verbruiksmateriaal dienen te worden ingediend bij de 

groepspenningmeester. 

 

4.4.2 Gebruiksmateriaal 

 

Uitgaven voor algemeen gebruik, bv. materiaal, inventaris, etc., dienen aangevraagd te worden bij de 

groepspenningmeester. De groepspenningmeester zal indien nodig de geplande uitgaven bespreken 

binnen het groepsbestuur. Het groepsbestuur kan besluiten om het verzoek bij het stichtingsbestuur 

neer te leggen. Na goedkeuring kan worden overgegaan tot aanschaf. Declaraties ten behoeve van 

algemeen materiaal dienen te worden ingediend bij de stichtingspenningmeester. 

 

4.4.3 Declareren 

 

Declaraties dienen digitaal te worden ingediend door middel van een volledig ingevuld 

declaratieformulier. Een foto of scan van de factuur/bon dient bijgevoegd te worden. Zonder factuur/bon 

volgt geen betaling. Digitale declaraties bevatten een volledig ingevuld declaratieformulier in pdf en een 

leesbare scan of foto van de factuur of bon. 

 
4.5 Bijdragen aan speltakken 

4.5.1 Speltakbijdrage 

 

De speltakbijdragen zijn een overboeking van de vereniging naar de speltakrekeningen. 

Het groepsbestuur doet een voorstel voor de hoogte van het basisbedrag per jeugdlid per maand. Dit 

basisbedrag wordt jaarlijks in de eerste groepsraad van het scoutingseizoen herzien en door de 

groepsraad, bij een merendeel van stemmen tijdens een groepsraad vergadering, vastgesteld. 

 

De overboekingen worden gedaan in januari en in juli voor de zomerkampen. 

In januari over de periode juli tot en met december van het voorgaande jaar. 



 

 

In juli over de periode januari tot en met juni van het betreffende jaar. 

 

4.5.2 Insignebijdrage 

 

Voor speltakken die hun programma aanbod willen uitbreiden met de mogelijkheid voor hun jeugdleden 

om vaardigheidsinsignes te verdienen, wordt dit financieel ondersteund door de groepkas. 

 

Deze regel geldt voor de volgende speltakken: Welpen en Scouts. 

Als meerdere speltakken van een vergoeding gebruik willen maken, wordt deze paragraaf door het 

bestuur herzien en een nieuw voorstel aan de groepsraad voorgelegd. 

 

Uitbetalingen worden overgeboekt onder de volgende voorwaarden: 

- De aanschaf dient vooraf besproken te worden met de groepspenningmeester. 

- Er worden jaarlijks maximaal 3 insignes voor een jeugdlid. 

- Het totaal bedrag van 500 Euro per scoutingseizoen wordt niet overschreden. 

- Dat de financiële ruimte van de groepskas dit toelaat. Er wordt in de regel niet meer uitgegeven dan 

er binnen komt. Dit ter beoordeling van de groepspenningmeester.  

- Overboeking van insigne kosten mag in geen geval leiden tot een te beperkte financiële buffer in de 

groepskas of een nadelig saldo. 

 

4.6 Kascontrole 

4.6.1 Samenstelling kascommissie 

Jaarlijks zullen door de groepsraad twee leden als kascommissie aangesteld worden. Deze zullen zowel 

de groepskas als de speltakkassen controleren op correctheid en hiervan verslag uitbrengen naar 

groepsraad. 

 

4.6.2 Uitvoering kascontrole 

 

De kascontrole wordt uitgevoerd door de kascommissie in het eerste kwartaal van het jaar. De 

kascommissie krijgt inzage in alle voor haar benodigde inlichtingen, waaronder: 

- De boekhouding van de vereniging 

- De resultatenrekening en het exploitatieresultaat 

- De balans 

- Het Jaarverslag 

- De boekhouding van de speltakkassen 

- Alle bijbehorende facturen en bonnetjes. 

 

De kascommissie brengt tijdens de Jaarvergadering van de vereniging verslag uit. De commissie stelt 

van haar bevindingen een verslag op wat aan het groepsbestuur wordt overhandigd. De keuze is aan de 

groepsraad om de groepspenningmeester, speltakpenningmeesters en beheercommissieleden van 

overige fondsen te dechargeren. 

 

 

5 Communicatie 

5.1 Website 

We hebben de website www.scoutingleeuwen.nl .  

Op de website staat algemene informatie over onze groep, de speltakken, de acties en (foto-) verslagen 

van zomerkampen en opkomsten. Voor ouders en kinderen is er de mogelijkheid om de stafleden van 

de verschillende speltakken vanaf de website te mailen. Stafleden kunnen tevens nieuwsberichten op de 

website zetten die van belang zijn voor hun speltak.  

http://www.scoutingleeuwen.nl/


 

 

 

6 Vergaderingen 

 

 

6.1 Teamleiders overleg 

Een Teamleidersoverleg wordt minimaal 3 keer per jaar gehouden. Iedere Teamleid(st)er en de 

Groepsbegeleider nemen deel aan dit overleg. Binnen dit overleg wordt besproken hoe het met iedere 

speltak en stafgroep gaat.  

 

 

6.2 Penningmeesters overleg 

Maximaal twee maal per jaar komen de speltakpenningmeesters en de verenigingspenningmeester bij 

elkaar. Begin Januari om het vorige boekjaar af te sluiten en op een zo kort mogelijke termijn na de 

zomervakantie om de speltakkas in orde te maken inclusief de kampmutaties. 

 

 

6.3 Groepsraad 

Een groepsraad wordt minimaal 6 keer per jaar gehouden. In een groepsraad is minimaal één staflid van 

elke speltak vertegenwoordigd. Ook de Pivo’s zijn op deze vergaderingen welkom. In een groepsraad 

komen alle lopende zaken aan bod; zoals het draaien van de speltakken, acties, zomerkampen, nieuws 

vanuit de gemeente of vanuit Scouting Nederland en wat er verder op dat moment besproken moet 

worden. 

Wanneer er over een onderwerp een stemming plaats moet vinden zal dit aangekondigd worden in de 

agenda die vooraf wordt verspreid. Iedereen met een stem die aanwezig is of een volmacht heeft 

afgegeven aan 1 van de aanwezige mag stemmen. Een vooraf aangekondigde stemronde is altijd 

bindend. Bestuursleden, stafleden en overige kaderfuncties hebben één volledige stem 

Verwijzen naar de statuten. 

 

6.4 Bestuursvergadering 

Een bestuursvergadering wordt minimaal 1 x in de 6 weken gehouden als voorbereiding op de 

groepsraad.  

 

6.5 Jaarvergadering 

Één keer per jaar wordt een jaarvergadering gehouden. Alle leden van de groepsraad worden hiervoor 

uitgenodigd. In de Jaarvergadering wordt er verslag gedaan door de kascommissie over het Kasboek 

van het afgelopen jaar. Verder zal hier de begroting voor het huidige jaar besproken worden. Meer 

informatie over de jaarvergadering  

 

7 Materiaal 

7.1 Algemeen 

Eén van de belangrijkste en waardevolste zaken binnen een scoutingvereniging is het materiaal. Het is 

daarom van het grootste belang dat hiermee zuinig en voorzichtig wordt omgesprongen zodat we er in 

lengte van jaren plezier van kunnen hebben. Wees je er altijd van bewust dat: 

· Materiaal duur is 

· Wij als scoutingvereniging niet over de middelen beschikken direct iets nieuws te kopen wanneer het 

kapot gaat 



 

 

· Materiaal dat moedwillig wordt gesloopt zal op de desbetreffende persoon worden verhaal 

Het beheer van ons materiaal is in handen van de materiaalbeheerder. De materiaalbeheerder zorgt 

ervoor dat het materiaal in het materialenhok er netjes bij ligt. Wanneer er iets kapot is of er is ergens 

een tekort van, dan zorgt de materiaalbeheerder ervoor dat dit wordt gerepareerd/aangevuld. Nieuwe 

materialen worden aangekocht i.o.m. het bestuur (hierbij gaat het over de aanschaf van groot materiaal, 

pannen, tenten e.d.). 

De speltakken kunnen materialen die ze nodig hebben voor hun draaidagen, maar ook voor weekenden 

en kampen aanvragen bij de materiaalbeheerder. 

Er zijn hiervoor een aantal regels waaraan iedereen zich moet houden. Mochten de speltakken zich hier 

niet aanhouden dan kunnen en mogen er sancties worden opgelegd; denk hierbij aan bijv. dat er voorlopig 

geen materiaal meer wordt geleverd totdat alles netjes is ingeleverd. (Dit gebeurt altijd i.o.m. het bestuur. 

 

7.2 Omgang/verantwoordelijkheidsgevoel van materiaal 

Om ervoor te zorgen dat de speltakken weten hoe om te gaan met bijv. het opzetten van een tent wordt 

verwacht dat ze een aantal keer per jaar deze tenten opzetten. Het bijkomende voordeel is dat de tenten 

meteen gecontroleerd kunnen worden op bijvoorbeeld scheuren in het tentdoek en/of grondzeil, kapotte 

scheerlijnen, ontbreken van haringen/grondpennen etc. Mocht er iets mis zijn met de tent dan moet dit 

middels een email worden doorgegeven aan de materiaalbeheerder. De materiaalbeheerder zal er zorg 

voor dragen dat de desbetreffende tent zo snel mogelijk wordt gerepareerd. 

7.3 Materiaalbeheer Functies 

Verschillende mensen zijn verantwoordelijke voor het aanwezig zijn van de juiste materialen op het 

Scouting gebouw. 

De Taken en verantwoordelijkheden van onderstaande functies staan ieder beschreven in een eigen 

functieprofiel document. 

 

- Materiaalbeheer 

- EHBO beheer 

- Poets & Voorraadkast beheer 

- Knutselkast beheer 

 

  



 

 

8 Draaien van de speltakken 

8.1 Algemeen 

Om een goed draaiende groep te hebben is het van belang op een juiste en verantwoorde manier het 

scoutingspel te spelen. Het scoutingseizoen loopt van september, gelijk aan het schoolseizoen, tot en 

met juni, met als afsluiting van het seizoen een zomerkamp 

Het dragen van een herkenbaar scoutinguniform is verplicht. Onder een scoutinguniform vallen: de 

blouse met das, het groepsshirt of de groepstrui. Het uniform moet gedragen worden tijdens de opening 

en sluiting van de opkomst, speciale gelegenheden en wanneer men op kamp gaat of een andere 

activiteit buiten de groep onderneemt (zoals een uitje). Dit omdat je herkenbaar wil zijn als Scouting St. 

Joris Leeuwen. 

8.2 Gezondheidsformulier 

Het is van belang om de belangrijkste gegevens van de leden op papier te hebben staan. Daarvoor 

bestaat er een gezondheidsformulier. Op dit formulier kan alles ingevuld worden wat voor het stafteam 

belangrijk is om te weten; denk hierbij aan zorgverzekeraar, allergieën, gebruik medicijnen, complete 

adres gegevens etc. Zorg ervoor dat het formulier elke jaar, met als voorkeur voor het zomerkamp, 

opnieuw ingevuld wordt. Het stafteam van elke speltak is verantwoordelijk dat deze informatie compleet 

en recent is en dat de stafleden er tijdens het draaien altijd bij kunnen. 

8.3 Bevers 

De Bevers zijn een groep jongens en meisjes tussen de 5 en 7 jaar. De bevers spelen in het thema van 

het dorp Hotsjietonia. Het spelen in een thema prikkelt de fantasie, waardoor kinderen zich ontwikkelen. 

 

8.3.1 Draaitijden 

 

De draaitijd voor de Bevers is in principe elke zaterdagochtend van 10:00uur tot 11:30uur. Uiteraard zal 

niet elke opkomst op de standaard draaitijden plaatsvinden, omdat er activiteiten kunnen zijn die vragen 

om afwijkende draaitijden. Hierover worden de ouders op tijd ingelicht, middels een (nieuws)brief of 

email. 

 

8.3.2 Openen 

 

Voor het openen wordt er genoteerd welke kinderen afwezig zijn. Op deze manier is er een duidelijk 

overzicht of kinderen lange tijd niet geweest zijn en of er afgemeld wordt.. 

Elke opkomst wordt op standaard via een liedje geopend. 

Het voordeel voor de stafleden dat op het moment dat er is geopend de kinderen allemaal bij elkaar 

staan en er meteen kan worden begonnen met de uitleg van het programma van die middag. 

 

8.3.3 Sluiten 

 

Het sluiten gebeurt door een kring te maken en het afsluitliedje te zingen. 

 

8.3.4 Programma 

 

Om de continuïteit te waarborgen is het van belang om een zo helder mogelijk programma te hebben. 

Het programma wordt gezamenlijk door het hele stafteam bedacht en uiteindelijk door een gedeelte van 

het stafteam, of allemaal, uitgewerkt. Er wordt voor een periode van een half jaar diverse uiteenlopende 

scouting programma’s bedacht, waarbij ook gedacht moet worden aan een extra programma voor als 

het onverwachts slechtweer is. Dit kan ten alle tijden ook opgevangen worden door met bestaande 

programma’s te schuiven, er wordt wel naar gestreefd om dit tot een minimum te beperken. 



 

 

Probeer ernaar te streven dat je, voordat je naar de scouting toegaat, het programma helemaal klaar 

hebt zodat je niet nog even op de scouting, vlug voordat de kinderen komen, nog iets moet regelen, en 

waardoor mogelijk een programma afgeblazen zou moeten worden. Dit is niet leuk voor de kinderen 

maar zeker ook niet voor jezelf, alle voorbereiding is dan voor niets geweest. 

8.3.5 Programma evaluatie 

Het is wenselijk elke activiteit na de opkomst te evalueren met het stafteam.  

8.3.6 Stafteam Bevers 

 

Een lid van het stafteam moet minimaal 16 jaar zijn. Er moet echter altijd minimaal één staflid 18 jaar of 

ouder zijn. Men verlangt van het staflid dat deze elke draaidag aanwezig is, mocht men onverwachts niet 

kunnen geef dit dan ten alle tijden op tijd door aan je mede stafteam. Het belang van elke draaidag 

aanwezig zijn ligt hem in het feit dat dit voor de kinderen een duidelijk beeld geeft wie de stafleden 

allemaal zijn. Men bouwt hierdoor een duidelijke vertrouwensband op met elkaar. Dit is vooral van 

belang als je met je groep kinderen op kamp gaat. Tevens moet een nieuw staflid ook bereid zijn om een 

aantal weekenden en een zomerkamp mee te draaien.  

Binnen het stafteam is het voor de kinderen maar ook voor ouders en bestuur van belang dat er een 

duidelijke taakverdeling ligt. 

 

8.3.7 Het zomerkamp/kampweekend 

 

Het zomerkamp/kampweekend is een jaarlijks terugkerend weekend (2 dagen) waarin de bevers met 

hun stafteam op kamp gaan naar een blokhut ergens in Nederland (de kinderen worden vaak naar de 

plaats van bestemming gebracht door de ouders). Het streven is om in of rond de zomervakantie op 

kamp te gaan. In goed onderling overleg, evt. met bestuur, is een ander tijdstip altijd te bespreken. 

Voorop staat dat een zomerkamp voor de kinderen door moet gaan, op welk tijdstip dan ook. 

Een zomerkamp vergt naast een goede voorbereiding ook andere en duidelijke afspraken dan dat op 

normale opkomsten van toepassing zijn. De voorbereiding moet daarom ook op tijd beginnen, probeer in 

ieder geval de kampeerplaats in December geregeld te hebben. Doe je dit op een later tijdstip dan 

bestaat de kans dat de mooiste locaties reeds vergeven zijn. De organisatie van zo’n zomerkamp wordt 

door het gehele stafteam geregeld, onderling worden wel afspraken gemaakt wie waar verantwoordelijk 

voor is (denk hierbij aan vastleggen kampadres, begroting maken, brief naar ouders over kosten 

zomerkamp, kampthema’s bedenken etc.) Eind december moeten een aantal zaken rond zijn, de 

belangrijkste is hierbij de locatie en de datum. 

 

 

8.4 Welpen 

De Welpen zijn een groep jongens en meisjes tussen de 7 en 11 jaar. De welpen draaien in een thema 

“Jungle boek” Dit is een verhaal over Mowgli die opgroeit in de Jungle tussen de wilde dieren.  

8.4.1 Draaitijden 

De draaitijd voor de Welpen is in principe elke vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30uur. Uiteraard zal niet 

elke opkomst op de standaard draaitijden plaatsvinden, omdat er activiteiten kunnen zijn die vragen om 

afwijkende draaitijden. Hierover worden de ouders op tijd ingelicht, middels een (nieuws)brief of email. 

 

8.4.2 Openen 

Voor het openen wordt er genoteerd welke kinderen afwezig zijn. Op deze manier is er een duidelijk 

overzicht of kinderen lange tijd niet geweest zijn en of er afgemeld wordt.. 

Elke opkomst wordt op standaard via een liedje geopend. 



 

 

Het voordeel voor de stafleden dat op het moment dat er is geopend de kinderen allemaal bij elkaar 

staan en er meteen kan worden begonnen met de uitleg van het programma van die middag. 

 

8.4.3 Sluiten 

Het sluiten gebeurt door een kring te maken en het afsluitliedje te zingen. 

 

8.4.4 Programma 

Om de continuïteit te waarborgen is het van belang om een zo helder mogelijk programma te hebben. 

Het programma wordt gezamenlijk door het hele stafteam bedacht en uiteindelijk door een gedeelte van 

het stafteam, of allemaal, uitgewerkt. Er wordt voor een periode van een half jaar diverse uiteenlopende 

scouting programma’s bedacht, waarbij ook gedacht moet worden aan een extra programma voor als 

het onverwachts slechtweer is. Dit kan ten alle tijden ook opgevangen worden door met bestaande 

programma’s te schuiven, er wordt wel naar gestreefd om dit tot een minimum te beperken. 

Probeer ernaar te streven dat je, voordat je naar de scouting toegaat, het programma helemaal klaar 

hebt zodat je niet nog even op de scouting, vlug voordat de kinderen komen, nog iets moet regelen, en 

waardoor mogelijk een programma afgeblazen zou moeten worden. Dit is niet leuk voor de kinderen 

maar zeker ook niet voor jezelf, alle voorbereiding is dan voor niets geweest. 

Tijdens de opkomsten worden er allerlei leuke dingen gedaan zoals sporten, knutselen, bosspelen, 

koken, pionieren, EHBO, kaart en kompas etc.  

 

8.4.5 Programma evaluatie 

Het is wenselijk elke activiteit na de opkomst te evalueren met het stafteam.  

8.4.6 Stafteam welpen 

Een lid van het stafteam moet minimaal 16 jaar zijn. Er moet echter altijd minimaal één staflid 18 jaar of 

ouder zijn. Men verlangt van het staflid dat deze elke draaidag aanwezig is, mocht men onverwachts niet 

kunnen geef dit dan ten alle tijden op tijd door aan je mede stafteam. Het belang van elke draaidag 

aanwezig zijn ligt hem in het feit dat dit voor de kinderen een duidelijk beeld geeft wie de stafleden 

allemaal zijn. Men bouwt hierdoor een duidelijke vertrouwensband op met elkaar. Dit is vooral van 

belang als je met je groep kinderen op kamp gaat. Tevens moet een nieuw staflid ook bereid zijn om een 

aantal weekenden en een zomerkamp mee te draaien.  

Binnen het stafteam is het voor de kinderen maar ook voor ouders en bestuur van belang dat er een 

duidelijke taakverdeling ligt.  

 

8.4.7 Het zomerkamp 

Het zomerkamp is een jaarlijks terugkerende week (5/6/7 dagen) waarin de welpen met hun stafteam op 

kamp gaan naar een blokhut ergens in Nederland (de kinderen worden vaak naar de plaats van 

bestemming gebracht door de ouders). Het streven is om in de tweede week van de zomervakantie op 

kamp te gaan, het voordeel hierbij is dat de kinderen/ouders vaak nog niet zelf op vakantie gaan. In 

goed onderling overleg, evt. met bestuur, is een ander tijdstip altijd te bespreken. Voorop staat dat een 

zomerkamp voor de kinderen door moet gaan, op welk tijdstip dan ook, tenzij er echt geen mogelijkheid 

is. 

Een zomerkamp vergt naast een goede voorbereiding ook andere en duidelijke afspraken dan dat op 

normale opkomsten van toepassing zijn. De voorbereiding moet daarom ook op tijd beginnen, probeer in 

ieder geval de kampeerplaats in December geregeld te hebben. Doe je dit op een later tijdstip dan 

bestaat de kans dat de mooiste locaties reeds vergeven zijn. De organisatie van zo’n zomerkamp wordt 

door het gehele stafteam geregeld, onderling worden wel afspraken gemaakt wie waar verantwoordelijk 

voor is (denk hierbij aan vastleggen kampadres, begroting maken, brief naar ouders over kosten 

zomerkamp, kampthema’s bedenken etc.) Eind december moeten een aantal zaken rond zijn, de 

belangrijkste is hierbij de locatie en de datum. 



 

 

8.5 Scouts 

De scouts zijn jongens en meisjes tussen de 11 en 15 jaar. Ze worden vaak ingedeeld in patrouilles. In 

deze groepen wordt regelmatig een opkomst gedraaid, maar ook op kamp wordt er in deze groepen in 

tenten geslapen. 

 

8.5.1 Draaitijden 

De draaitijd voor de scouts is in principe elke woensdagavond van 19.15 uur tot 20.45 uur,. Uiteraard zal 

niet elke opkomst op de standaard draaitijden plaatsvinden omdat er activiteiten zijn die vragen om 

afwijkende draaitijden. Hierover worden ouders op tijd ingelicht, middels een brief of email (minimaal 2 

weken van tevoren). 

 

8.5.2 Openen/sluiten 

Het is belangrijk om een duidelijk moment te hebben waar het programma uitgelegd kan worden. 

Daarom wordt, voordat er begonnen wordt met het programma, de middag “geopend”. Dit is een officieel 

aspect binnen de scouting. Tijdens het openen staat iedereen netjes in een carré om de vlaggenmast en 

uit respect is iedereen ook stil.  De vlag wordt door, meestal 2 kinderen, gehesen waarna er naar de vlag 

wordt gesalueerd. De Leiding roept dan groepssaluut, waarna iedereen netjes naar de vlag salueert. 

Nadat de Leiding roept saluut-af wordt het salueren opgeheven. Het sluiten gebeurt op dezelfde manier, 

alleen wordt de vlag dan gestreken terwijl de groep een groepssaluut houdt. 

8.5.3 Programma 

Om de continuïteit te waarborgen is het van belang om een zo helder mogelijk programma te hebben. 

Het programma wordt gezamenlijk door het hele stafteam bedacht en uiteindelijk door een gedeelte van 

het stafteam, of allemaal, uitgewerkt. Er wordt voor een periode van een half jaar diverse uiteenlopende 

scouting programma’s bedacht, waarbij ook gedacht moet worden aan een extra programma voor als 

het onverwachts slechtweer is. Dit kan ten alle tijden ook opgevangen worden door met bestaande 

programma’s te schuiven, er wordt wel naar gestreefd om dit tot een minimum te beperken.  

Het programma wordt naar beste vermogen ingevuld door het stafteam waarbij rekening wordt 

gehouden met de ontwikkelingslijnen van Scouting Nederland. Er zijn activiteiten die regelmatig op het 

programma terug moeten komen (denk hierbij aan, vuren (kampvuur technieken), koken, EHBO, 

pionieren, tenten opzetten, kaart en kompas technieken).  

Dit is nodig om de kinderen om te leren laten gaan met deze typische scoutingtechnieken. Het streven is 

om deze activiteiten elk kwartaal weer opnieuw naar voren te laten komen. Deze programma’s kunnen 

zo worden aangekleed dat er een insigne mee te verdienen valt. 

 

8.5.4 Programma evaluatie 

Het is wenselijk elke activiteit na de opkomst te evalueren met het stafteam.  

8.5.5 Stafteam scouts 

Een lid van het stafteam moet minimaal 17 jaar zijn. Minimaal één staflid moet 18 jaar of ouder zijn. Men 

verlangt van het staflid dat deze elke draaidag aanwezig is, mocht men onverwachts niet kunnen geef dit 

dan ten alle tijden op tijd aan, aan je mede stafteam. Het belang van elke draaidag aanwezig zijn ligt 

hem in het feit dat dit voor de kinderen een duidelijk beeld geeft wie de stafleden allemaal zijn. Men 

bouwt hierdoor een duidelijke vertrouwensband op met elkaar. Dit is vooral van belang als je met je 

groep kinderen op kamp gaat. Tevens moet een nieuw staflid ook bereid zijn om een aantal weekenden 

en een zomerkamp mee te draaien. 

Binnen het stafteam is het voor de kinderen maar ook voor ouders en bestuur van belang dat er een 

duidelijke taakverdeling ligt. 

8.5.6 Het zomerkamp 

Het zomerkamp is een jaarlijks terugkerende week (5/6/7 dagen) waarin de scouts met hun stafteam op 

kamp gaan naar een kampeerlocatie  Het streven is om in de eerste van de vakantie ook op kamp te 

gaan, het voordeel hierbij is dat de kinderen/ouders vaak nog niet zelf op vakantie gaan. In goed 

onderling overleg, evt. met bestuur, is een ander tijdstip altijd te bespreken. Voorop staat dat een 



 

 

zomerkamp voor de kinderen door moet gaan, op welk tijdstip dan ook, tenzij er echt geen mogelijkheid 

is. 

Een zomerkamp vergt naast een goede voorbereiding ook andere en duidelijke afspraken dan dat op 

een normale opkomsten van toepassing zijn. De voorbereiding moet daarom ook op tijd beginnen, 

probeer in ieder geval de kampeerplaats in november/december geregeld te hebben. Doe je dit op een 

later tijdstip dan bestaat er een kans dat de mooiste locaties reeds vergeven zijn. De organisatie van 

zo’n zomerkamp wordt door het gehele stafteam geregeld, onderling worden wel afspraken gemaakt wie 

waar verantwoordelijk voor is (denk hierbij aan vastleggen kampadres, begroting maken, brief naar 

ouders over kosten zomerkamp, kampthema’s bedenken etc.) Eind december moeten een aantal zaken 

rond zijn, de belangrijkste is hierbij de locatie en datum.  

8.6 Explorers 

De Explorers zijn een groep jongens en/of meisjes die zelfstandig een programma maken en samen met 

een begeleider dit programma uitvoert. De groep leert bij deze speltak zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid naar elkaar toe. De staf bestaat uit één of meerdere begeleiders die de 

verantwoordelijkheid over de groep hebben. De begeleider heeft een sturende rol en zorgt ervoor dat de 

afspraken en programma’s worden nageleefd en uitgevoerd. De leeftijd van de Explorers ligt tussen de 

15 jaar en 18 jaar. 

8.6.1 Draaitijden 

De draaitijd voor de Explorers is in principe elke donderdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur. Na het 

draaien zorgen de Explorers ervoor dat hun lokaal of ruimte is opgeruimd. 

8.6.2 Openen/sluiten 

Het is aan de Explorers zelf gelegen hoe men wilt beginnen en wilt afsluiten. Deze manier moet aan het 

begin van het seizoen bepaalt en vastgelegd worden. Het is wel de bedoeling hiervoor een leuke of 

ludieke manier te vinden. 

8.6.3 Programma 

Om de continuïteit te waarborgen is het van belang om een zo helder mogelijk programma te hebben. 

Het programma wordt gezamenlijk door de hele groep bedacht en uiteindelijk door de speltak zelf 

uitgewerkt. Er worden voor een periode van een half jaar diverse uiteenlopende scouting programma’s 

bedacht, waarbij ook gedacht moet worden aan een extra programma voor als het onverwachts 

slechtweer is. Dit kan ten alle tijden ook opgevangen worden door met bestaande programma’s te 

schuiven, er wordt wel naar gestreefd om dit tot een minimum te beperken. 

 

8.6.4 Programma evaluatie 

Het is wenselijk elke activiteit na de opkomst te evalueren met het stafteam.  

 

8.6.5 Stafteam Explorers 

De staf bij de Explorers bestaat uit één of meerdere begeleiders van minimaal 21 jaar.  

Elk (nieuw) staflid heeft de mogelijkheid om zijn vaardigheden en competenties te trainen binnen de 

Scouting Academy. De Praktijkbegeleider van de groep kan je hier meer informatie over geven. Vanuit 

het bestuur wordt dit zeer aangeraden. 

8.6.6 Het zomerkamp 

Het zomerkamp is een jaarlijks terugkerende week waarin de Explorers met hun begeleiders op kamp 

gaan op een locatie ergens in Europa.  

Een zomerkamp vergt naast een goede voorbereiding ook andere en duidelijke afspraken dan dat op 

een normale opkomst van toepassing is. De voorbereiding moet daarom ook op tijd beginnen, probeer in 

ieder geval de bestemming in oktober/november geregeld te hebben. De organisatie van zo’n 

zomerkamp wordt door alle Explorers geregeld, onderling worden wel afspraken gemaakt wie wat gaat 



 

 

regelen (denk hierbij aan vastleggen kampadres, begroting maken, kosten zomerkamp, kampthema’s 

bedenken etc.) Eind december moeten een aantal zaken rond zijn, de belangrijkste is hierbij de 

bestemming en datum. 

Als afsluiting is er in het verleden vaak gekozen voor een locatie buiten Nederland. Zeker in het kader 

van internationale verbondenheid is dit een goede manier van contacten leggen met andere culturen. 

8.6.7 Extra inkomsten 

De Explorers is de enige speltak die zonder overleg met het bestuur extra inkomsten mag vergaren voor 

hun programma of kamp. Dit mogen geen inkomsten zijn uit groepsacties. Dit soort acties mogen niet 

vaker dan twee maal per seizoen voorkomen. 

 

8.7 Pivo’s 

De Pivo’s zijn een groep jongeren in de leeftijd van 18 jaar en ouder. Deze speltak heeft geen leiding of 

begeleider maar een adviseur. Er wordt naar eigen inzicht programma gemaakt en uitgevoerd al dan 

niet met scouting “invloeden” in het programma. 

De Pivo’s kunnen o.a. ingeschakeld worden bij de verschillende speltakken als er extra handen nodig 

zijn. Van hen wordt verwacht dat als zij meegaan op kampen of groepsweekenden dat zij actief zijn als 

staf(zoals kookstaf, themafiguur of leiding) functioneren. Een Pivolid betaald alleen de Scouting 

Nederland contributie, daar zij ook geen speltakvergoeding ontvangen. Een Pivolid dat tevens 

Staf/Kaderlid is betaald 50% van de Scouting Nederland contributie. 

  



 

 

9 Sociale veiligheid binnen Scouting St. Joris Leeuwen 

We vinden het binnen scouting St. Joris belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke 

en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. 

 

 

9.1 Wat is sociale veiligheid?  

Sociale veiligheid binnen onze scouting St. Joris betekent dat leden zich beschermd weten en voelen 

tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het 

overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, 

groepsdruk, geweld etc.  

  

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, 

regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan 

een sociaal veilige omgeving. 

 

9.2 Gedragscode 

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die 

een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de 

gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden 

https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode. 

Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode. 

 

 

9.3 Verklaring Omtrent het Gedrag. 

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. 

Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent 

het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die scouting St.joris  getroffen heeft om binnen onze 

organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt 

voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijidend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, 

leden te weren en/of uit te schrijven. 

 

9.4 Aanstellingsbeleid.  

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van 

onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk 

reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In 

die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk 

reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk 

onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die 

door Scouting Nederland zijn ontwikkeld 

 

  



 

 

9.5 Vertrouwenspersoon. 

 Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een 

sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar.  

 

Via email info@scoutingleeuwen.nl 

                vertrouwenspersoon@scoutingleeuwen.nl 

                groepsbegeleider@scoutingleeuwen.nl 

De vertrouwenspersoon  van scouting St. Joris 

is telefonisch bereikbaar via 06-22640385 

De voorzitter van scouting St. Joris 

 is bereikbaar telefonisch bereikbaar via 06-50467626 

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het 

landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe 

ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring 

met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het 

team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 

496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl  

socialeveiligheid@scouting.nl 

 

 

  



 

 

10 Privacy 

 

Scouting St. Joris Leeuwen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen 

hierover graag duidelijk en transparant informeren. 

 

10.1 Privacystatement 

In het privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de 

verwerking van persoonsgegevens door Scouting St. Joris Leeuwen via 

ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. Het 

privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy. 

 

10.2 Lidmaatschapsregistratie 

De lidmaatschapsregistratie verloopt via het aanmeldformulier te vinden op www.scoutingleeuwen.nl  

De ledenadministratie (gegevensbeheerder) heeft enkel inzicht in 

deze gegevens. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens 

geregistreerd in Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy. 

 

10.3 Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen 

Scouting St. Joris Leeuwen 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 overnachting of 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  

ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig 

bewaard.. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het 

leidingteam van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Het formulier 

wordt iedere zomer voor het zomerkamp bijgewerkt, oude versies worden dan ook vernietigd. 

 

10.4 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 St Joris Leeuwen  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. 

 

 

10.5 Contactlijsten 

Iedere speltak heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, 

adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. 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. 

 

http://www.scoutingleeuwen.nl/
http://www.scouting.nl/privacy


 

 

10.6 Online media 

Op www.scoutingleeuwen.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van 

de website en het meten van bezoekersstromen (analytics). Hiervoor is een melding 

met meer informatie beschikbaar op de website. 

Beeldmateriaal 

Scouting St. Joris Leeuwen maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten 

behoeve van de promotie van Scouting St. Joris Leeuwen en als herinnering. Bij 

lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van 

beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken. 

 

10.7 Communicatie 

Het privacy beleid van Scouting St. Joris Leeuwen is terug te vinden via 

www.scoutingleeuwen.nl en op te vragen via het secretariaat op  

info@scoutingleeuwen.nl. 

 

10.8 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 St. Joris Leeuwen binnen één maand op dit 

verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat 

(info@scoutingleeuwen.nl). Conform het privacy beleid van Scouting Nederland 

wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting 

Nederland in behandeling genomen. 

 

http://www.scoutingleeuwen.nl/

