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de activiteiten en leert op deze manier
Tijdens de opkomsten doet uw kind verschillen
d aanbod van activiteiten te zorgen,
allerlei vaardigheden. Om voor een afwisselen
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Land, water en lucht

teiten op het land, maar er zijn ook
De meeste Scoutinggroepen doen hun activi
zijn. De Hendrik Hudson Groep is
actief
lucht
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zelfs
of
groepen die op het water
een landscoutinggroep.
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ORGANISATIE
HENDRIK HUDSON GROEP
Organisatie Hendrik Hudson Groep

Scouting wordt gerund door vrijwilligers, op bestuurlijk en op
uitvoerend niveau. De leiding van iedere speltak is verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken binnen de speltak. De leidinggevenden organiseren bijvoorbeeld
de opkomsten, maar ook kampen en andere speciale activiteiten. Heeft u vragen of
opmerkingen? Dan kunt u terecht bij de teamleider van de speltak van uw kind.

Bestuur en vergaderingen

Onze
Scoutinggroep
wordt
geleid door een bestuur. Het
bestuur zorgt voor het reilen en
zeilen van de groep en alle grote
organisatorische zaken, zoals de
financiën. Vergaderingen dienen
als beslisorgaan en worden
gevormd door de teamleiders
van alle speltakken, andere
leidinggevenden/vrijwilligers en
het bestuur. Vergaderingen vinden
eens per maand plaats. Tijdens
deze
vergaderingen
worden
belangrijke zaken besproken zoals
de jaarplanning, groepsactiviteiten
en de ontwikkeling van de groep
en de leiding zelf.

Scoutingspel en visie

Scouting is veel meer dan activiteiten
in het bos of het park. Er zit een visie
achter! De spelvisie SCOUTS geeft aan
waar Scouting inhoudelijk voor staat.

Deskundigheid

Naast plezier zijn deskundigheid en
veiligheid belangrijke elementen. De
leidinggevenden en bestuursleden van
een Scoutinggroep worden daarom ook
regelmatig getraind. De speltakbegeleider
ondersteunt hen bij het behalen of
behouden van kennis en vaardigheden
die benodigd zijn voor hun functie binnen
Scouting. Binnen onze groep heeft iedere
speltak een eigen speltakbegeleider
die samen met de leiding werkt aan de
kwaliteit van het spelaanbod voor de
speltak en de deskundigheid van de
leiding.
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LEEFTIJDSGROEPEN EN
OPKOMSTEN

E

en Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen,
speltakken genoemd. Bij onze Scoutinggroep zijn er zes van deze
speltakken: Bevers (5-7 jaar), Welpen (7-11 jaar), Scouts (11-15 jaar),
Explorers (15-18 jaar), de Stam (18-23 jaar) en de St. Jorisstam (23+). Om
de fantasie van kinderen te stimuleren, spelen de jongste speltakken in een
thema. Iedere speltak komt eens per week samen; dit heet een ‘opkomst’.

Bevers

Bevers zijn jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar. Bij de Bevers spelen de
kinderen met elkaar en doen ze leuke activiteiten in de natuur. Ze gaan
samen met Stuiter, de hoofdpersoon in dit thema, op bezoek in het
fantasiedorp Hotsjietonia. Dit is een gezellig dorp met veel verschillende
bewoners. Elke bewoner in het dorp staat centraal in zijn/haar eigen
deelgebied.
Voorbeeld: Keet en Fleur Kleur zijn altijd in voor een creatieve activiteit, Professor Plof
heeft altijd tijd voor een experimentje en Bas Bos gaat
samen met de Bevers erop uit in het bos.

Welpen

De Welpen zijn een club jongens en meiden van 7 tot 11 jaar. Bij de
Welpen staat het leren samenwerken centraal. Dit leren de Welpen door
samen te spelen en te leren. Wat de Welpen dan allemaal doen tijdens
zo´n opkomst? Dat is lastig om in een paar zinnen te vertellen, maar
we zullen een poging wagen. Bij de opkomsten leren de Welpen om
met hout en touw van alles te bouwen, een tent opzetten, koken, hoe
een kompas werkt, van alles over dieren en ook sport & spel passeren
regelmatig de revue. Bedenk het eigenlijk zo gek niet of de Welpen proberen het een
keer uit! Hiernaast gaan de Welpen meerdere keren per jaar op kamp, dit is altijd één
groot feest!

Scouts

De Scouts zijn meiden en jongens van 11 tot 15 jaar. Bij de Scouts
leer je de grootste basis over de verschillende scoutingtechnieken.
Denk hierbij aan het pionieren (knopen) en een aantal routetechnieken
zodat je altijd de weg weet tijdens een hike. Ook zijn onze scouts heuse
topchefs in wording. Er wordt regelmatig gekookt tijdens een opkomst
en een kamp en de Scouts leggen zelf het niveau steeds een stukje
hoger. Waar de scoutsleiding de Scouts vraagt om groenten te koken en
aardappels te bakken, schotelen de dames en heren de scoutsleiding meestal een drieof viergangendiner mét presentatie voor! Hiernaast doen de Scouts natuurlijk nog veel
meer; raketten bouwen, een zo groot mogelijke katapult bouwen, een film opnemen,
kanoën, klimmen, meermaals per jaar op kamp gaan... Bij de Scouts doe je het allemaal!
Tot slot doen de scouts jaarlijks mee aan scoutingwedstrijden, zowel regionaal als
landelijk. Bij hoogbehaalde plaatsen op de regionale wedstrijden plaats je je voor de
landelijke wedstrijden. In de loop der jaren hebben de Scouts van de Hendrik Hudson
Groep zichzelf meerdere keren bekroond tot winnaar van de regio en in de laatste jaren
zelfs meerdere keren uitgeroepen tot Nederlands Kampioen!
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Explorers

Explorers zijn jongeren van 15 tot 18 jaar. Explorers verzinne
n en
organiseren hun activiteiten zelf en organiseren zelfs hun
eigen
zomerkamp (expeditie). De mogelijkheden zijn eindeloos: Explorers
gaan
op overlevingskamp, vlot varen, fietsen in de Ardennen of ze nemen
deel
aan landelijke of internationale activiteiten of kampen. De begeleid
ing
motiveert, inspireert en ondersteunt de Explorers waar nodig, maar
het
meeste doen ze zelf.

Stam

Leden van 18 tot 23 jaar zijn ‘Stamleden’; dit is bij ons de laatste
speltak die wekelijks bijeen komt. Stamleden vormen samen ‘de
Stam’
en organiseren zelf hun activiteiten en programma’s in hun
eigen
Stamhut. Ook ondernemen ze activiteiten met andere Stamleden
van
binnen of buiten Nederland. De opkomsten variëren: van een
actief
spel tot het helpen organiseren van een groepsactiviteit. De Stam
stelt
een eigen bestuur samen binnen hun speltak met een voorzitter, penning
meester en een
secretaris. Op deze manier regelen stamleden het reilen en zeilen rondom
hun speltak en
de Stamhut zelf. Stamleden beleven de gaafste Scoutingactiviteiten
en worden daarnaast
ook nog eens klaargestoomd voor een leidinggevende functie binnen
de Scoutinggroep.

St. Jorisstam

Leden van 23+ zijn bij ons St. Jorisstamleden. Zij komen eens in
de maand bij elkaar
om samen een uitdagende activiteit te ondernemen. Aangezien
zij iets meer budget
te besteden hebben en niet aangewezen zijn op een fiets, mag
het voor hen ietsje
meer zijn. Veelal zijn zij na de opkomst te vinden in de Stamhut,
omdat zij hun ‘jonge
jaren’ nog niet helemaal los kunnen (en willen) laten. Naast de standaa
rd programma’s
organiseert de St. Jorisstam een aantal groepsactiviteiten en probere
n zij de groep
zoveel mogelijk te ondersteunen waar nodig. De meeste leden van
de St. Jorisstam zijn
ook leiding (geweest) bij één van de jeugdspeltakken.
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HOE GAAT DAT NOU,
ZO’N OPKOMST?
Openen en sluiten

Vanaf de Bevers tot en met de Scouts openen en sluiten we de opkomsten met
de hele speltak. Dit heet ‘opstellen’ en ‘afstellen’. Aan het begin van de opkomst hijsen
we de vlag, aan het einde van de opkomst halen we deze weer omlaag. Hierna volgen de
momenten waarop de kinderen iets kunnen vertellen of waarop de leiding zaken uitlegt,
bespreekt of uitdeelt. Het openen en sluiten is als het oversteken van de ‘grens’.
Binnen deze grenzen gelden de regels van het Scoutingspel.

Aanwezig en afmelden

Het is natuurlijk de bedoeling dat uw kind iedere opkomst aanwezig is. De leiding doet
elke week hun uiterste best om een leuk en actief programma voor te bereiden.
Kan uw kind een keer niet komen?
Bel of mail dan op tijd naar de leiding om dit te laten weten!

Veiligheid voor alles

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. Kinderen en jongeren
moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van
het Scoutingspel. Ook op het vlak van sociale veiligheid zijn er duidelijke afspraken
gemaakt en worden er handvatten geboden. Zo vragen wij van al onze vrijwilligers
een Verklaring Omtrent het Gedrag en streven we ernaar dat er binnen ieder
leidingteam in ieder geval één iemand met een EHBO-diploma is.

Zoals u heeft kunnen lezen,
is er bij Scouting voor iedere
leeftijd een speltak. Bij de
Hendrik Hudson Groep start het
avontuur van Scouting bij de
Bevers, en de laatste halte is de
St. Jorisstam.
Hiernaast ziet u wanneer welke
speltak opkomst heeft.

Bevers

Opkomst:

Welpen

Opkomst:

Scouts

Opkomst:

Explorers

Opkomst:

Zaterdagochtend 10:45-12:45
Zaterdagochtend 10:30-12:30
Vrijdagavond

19:00-21:30

Vrijdagavond

19:30-22:30

Zaterdagavond

20:00-22:30

Zaterdagavond

vanaf 19:30

Stam

Opkomst:

St. Jorisstam

Opkomst:
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ACTIVITEITEN EN KAMP
Activiteiten en kamp
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Outdoor

Naast kamperen onderneemt uw kind
bij scouting vele andere activiteiten.
Denk hierbij aan sport & spel of koken,
maar ook aan outdooractiviteiten zoals
hiken, fietsen, hout hakken, vuur maken,
kanoën, klimmen, abseilen, en nog veel
meer! Niets is te gek om eens uit te
proberen. Maar wat het ook is wat we
doen, u zult ons vooral aantreffen in de
buitenlucht. We zijn altijd actief en bieden
een gevarieerd programma aan. Elke week
iets anders, aansluitend bij de interesses
en belevingswereld van de betreffende
speltak. Scouting is doen!
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SCOUTFIT EN SCOUTSHOP
Scoutfit en scoutshop

Net als bij een sportteam zijn wij als Scouts ook herkenbaar. Daarom
dragen we een
‘Scoutfit’. Dit houdt in; alle kleding die je draagt als je naar Scoutin
g komt. Alle kleding
zit lekker en kan tegen een stootje; perfect dus om lekker
buiten bezig te zijn
en vies te worden. Voordat uw kind geïnstalleerd wordt, kan de
blouse en het T-shirt
van onze groep al aangeschaft worden. Tijdens de installatie krijgt
uw kind de groepsdas
en tekens voor op de blouse uitgereikt. De groepsdas, de tekens
voor op de blouse en
het T-shirt van onze groep zijn te bestellen bij de teamleider van de
speltak waarvan uw
kind lid is.
De blouse is te koop bij de Scoutshop, de winkel van Scouting Nederla
nd.
Via www.scoutshop.nl kunt u heel gemakkelijk online bestellen.
Bij de Scoutshop zijn
ook vele andere leuke en handige artikelen te bestellen.

Landscouts
Bevers:
Welpen:
Scouts:
Explorers:
Stam:
St. Jorisstam:

rode blouse
groene blouse
beige blouse
brique blouse
brique blouse
brique blouse

Waterscouts dragen een blauwe blouse
Luchtscouts dragen een grijze blouse

LAAT JE
UITDAGEN!
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INSTALLEREN EN
OVERVLIEGEN; HOE GAAT DAT?
Installeren

Nieuwe
leden
worden
officieel
geïnstalleerd; ze horen er na deze
‘ceremonie’ echt bij.
Meestal worden er meerdere kinderen
tegelijk geïnstalleerd. Tijdens het
installeren
komt
elk
kind
naar
voren en legt de linkerhand op de
installatievlag. Met de rechterhand
maakt het kind de Scoutinggroet en
spreekt het de Scoutingbelofte uit met
behulp van de leiding. Het nieuwe lid
ontvangt de bijbehorende badges, een
groepsnaambandje en een groepsdas.
Tot slot worden er twee knoopjes onderin
de das gelegd. Het ene knoopje herinnert
aan de belofte die is gedaan, het andere
knoopje herinnert aan de wet die voor
iedere speltak gesteld is.

Overvliegen

Als een kind oud genoeg is, gaat hij/
zij naar de volgende speltak. Binnen
Scouting heet dit ‘overvliegen’. De
leiding van de twee speltakken overlegt
hier samen over en bespreekt dit (waar
nodig) ook met de ouders.
Wij maken van het overvliegen altijd
een gezellige activiteit waarbij ouders,
broertjes en zusjes zijn uitgenodigd.
Iedereen die lid is van scouting en oud
genoeg is om over te vliegen naar de
volgende speltak, legt een bepaald
parcours af. Het ene jaar is dit een
klimtoren met kabelbaan, het andere
jaar bouwen we een vliegend tapijt. De
speltak waarbij je vertrekt zwaait je aan
het begin van het parcours uit, en aan
het eind word je welkom geheten door
de speltak waar je naartoe gaat. Het
overvliegen gaat altijd van jong naar oud,
totdat iedereen is geweest. Dan maken
alle speltakken kennis met de nieuwe
leden met een leuke activiteit en vanaf de
week daarop kan de nieuwe uitdaging in
de nieuwe speltakken dan echt beginnen!

|

Badges & Naambandjes

Badges en naambandjes laten zien wat de
kinderen allemaal al hebben gedaan.
Een badge of een naambandje ontvang
je vaak als je hebt deelgenomen aan een
activiteit op regionaal of landelijk niveau, of
gewoon bij je eigen scoutinggroep.
Je eerste en je tweede badge ontvang je
bij de installatie. Je ontvangt allereerst, bij
welke speltak je ook wordt geïnstalleerd,
de Scouting Nederland badge. Dit is een
ronde witte met een paars/gele Franse
lelie erop. Dit logo staat wereldwijd
bekend als het scoutinglogo. Deze hoort
op je linker borstzakje. Hiernaast ontvang
je de badge passend bij de speltak waar
je wordt geïnstalleerd. Deze hoort op je
rechter borstzakje. Tot slot ontvang je het
naamband je van de Hendrik Hudson Groep.
Deze hoort bovenaan op je rechtermouw.
Naast deze badges ontvangt niemand in zijn
scoutingloopbaan precies dezelfde badges.
Soms ontvang je een badge of naambandje
aan het einde van een kamp of een andere
activiteit. Iedere speltak onderneemt eigen
activiteiten
en
overhandigt
hiervoor soms een eigen
badge of naambandje aan
de kinderen die op dat
moment lid zijn van
de betreffende speltak.
Het kan verschillen per
jaar en per activiteit of en
wanneer er een badge of een
naambandje aan kinderen
wordt overhandigd. Dit
soort badges horen op je
linkermouw. Je werkt dan
van boven naar beneden.
Doordat
niet
iedereen
deelneemt aan dezelfde
activiteiten is je scoutfit na
verloop van tijd uniek en
onvervangbaar!
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FINANCIËN EN
VERZEKERINGEN
Wat kost dat?

Het contributiebedrag van onze groep bedraagt één vast bedrag per jaar. Dit bedrag
dient eens per jaar betaald te worden, de penningmeester verstuurt hierover bericht. De
contributie loopt van januari t/m december. Wanneer uw kind later in het jaar lid wordt
van de groep, dan wordt de contributie hierop aangepast. Informeer voor het actuele
contributiebedrag bij de penningmeester.
Als groep doen we onze uiterste best om zo goedkoop mogelijk te blijven, maar we
vinden het ook belangrijk om vernieuwende activiteiten aan te blijven bieden. Om de
clubkas te spekken, organiseren we daarom ieder jaar een grote verkoopactie.

Wat krijgt uw kind voor dit geld?

Het belangrijkste is natuurlijk het lidmaatschap van onze Scoutinggroep. Dit houdt in
dat uw kind wekelijks mag meedraaien met de opkomsten. Ook ontvangt uw kind een
Scouting Magazine met daarin nieuwtjes, tips en een leuke Scoutingstrip. Dit ontvangt
ieder lid van Scouting Nederland. Ook brengen wij jaarlijks enkele edities van ons eigen
groepsblad uit: het Wel&Wee van de HHG.
Met behulp van het online registratiesysteem Scouts Online is het gemakkelijk om
contactgegevens te bekijken en aan te passen. Ook kunt u in Scouts Online de Scoutcard
van uw kind downloaden. Dit is de lidmaatschapskaart van Scouting Nederland waarmee
uw kind korting krijgt bij de Scoutshop en diverse kampeerterreinen in binnen- en
buitenland. Deze kaart kunt u, na de officiële inschrijving, downloaden via
http://sol.scouting.nl.

Kampgeld

Het kampgeld is geen onderdeel van de contributie. Voor elk kamp moet dus extra
betaald worden. Het kampgeld komt dan ook geheel ten goede aan de kinderen die
meegaan.

Hoe is Scouting verzekerd?

Scouting Nederland heeft een collectieve verzekering. Deze kent
een dekking voor particulier veroorzaakte schadegevallen en
is aanvullend op de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Ook
heeft Scouting Nederland een ongevallenverzekering. Meer
informatie staat op www.scouting.nl.

Verhuur

Op de momenten dat we zelf onze blokhut niet nodig
hebben, verhuren wij ons gebouw aan stichtingen en
verenigingen. Leuk voor kampen of andere sociale
activiteiten!
Als u hier meer over wilt weten neem dan contact op
met onze verhuurder.
Wij verhuren ook verschillende materialen zoals
bijvoorbeeld statafels, mocht u hierin interesse hebben
dan kunt u de verhuurder hierover vragen.
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COMMUNICATIE EN
PLANNING
Oudercontact

Goed contact met ouders vinden we belangrijk. Wij regelen al het oudercontact via
e-mail. Zorg er daarom voor dat u er alert op blijft dat u alle informatie ontvangt. Als u
het idee heeft dat u niet alle informatie ontvangt per e-mail, neem dan contact op met
de teamleider van de speltak waar uw kind lid van is.

Ouderhulp

Hulp van ouders is van groot belang!
We kunnen uw hulp als ouder bij vele
activiteiten gebruiken zoals bijvoorbeeld
bij klussen- en schoonmaakdagen. Ook
zijn we altijd op zoek naar mensen die de
groep kunnen ondersteunen met specifieke
kennis of vaardigheden. Misschien heeft u
een eigen bedrijf en wilt u adverteren in ons
groepsblad? Of heeft u nuttige connecties?
Heeft u interesse om een handje te helpen?
Laat ons dit dan weten!

Jaarplanning

Doorgaans
hebben we iedere week
opkomst, tenzij u van de teamleider
van de speltak waarvan uw kind lid is
anders verneemt. Hij/zij stelt u aan het begin van ieder seizoen op de hoogte van alle
groepsactiviteiten en speltakspecifieke activiteiten die gepland staan in het komende
Scoutingseizoen.
Bij groepsactiviteiten kan het zijn dat speltakken gezamenlijk een opkomst hebben, maar
ook dat wij als groep een open dag verzorgen. De speltakspecifieke activiteiten hebben
alleen betrekking op de speltak waarvan uw kind lid is. Denk hierbij aan sinterklaas- en
kerstactiviteiten en kampen.
Wij streven ernaar om nieuwe activiteiten en/of wijzigingen tijdig te communiceren met
ouders.

Samenwerking

De gemeente levert subsidie aan onze Scoutinggroep om het lidmaatschap voor (jeugd)
leden betaalbaar te houden.
Mocht u moeite hebben met de betaling van het contributiebedrag, dan kan de regeling
minima uitkomst bieden om minder te hoeven betalen voor het lidmaatschap. U kunt dit
aanvragen bij de gemeente.
Het betalen van de contributie is in overleg met de penningmeester in termijnen mogelijk.
Naast deze samenwerking lopen er ook mooie samenwerkingsverbanden tussen sponsoren
en andere scoutinggroepen in de regio en de rest van Nederland.

||11

OVERIGE PRAKTISCHE INFO
Om contact te leggen met teamleiders van de speltakken, bestuur en overige belangrijke
kaderleden, verwijzen wij u door naar onze website. Via de contactpagina kunt u een
bericht versturen.
Verder hebben wij een aantal mediums welke u kunt raadplegen om op de hoogte te
blijven van het reilen en zeilen van de groep.
Website:
Fotowebsite:
Facebook:
Twitter:
YouTube:
Linked In:

www.hendrikhudson.nl
www.hhgpics.nl
www.facebook.com/hendrikhudsongroep
www.twitter.com/hendrikhudson
www.youtube.com/hendrikhudsongroep
www.linkedin.com/company/scouting-hendrik-hudson-groep

Als lid van de Hendrik Hudson Groep ontvangt uw kind ook drie á vier keer per jaar ons
groepsblad: het Wel&Wee. In het Wel&Wee zijn vaste rubrieken opgenomen zoals ‘De
Oude Doos’ waarin in iedere editie een stukje geschiedenis van de HHG terug te lezen
is en ‘De Helpende Hopman’ waarin in iedere editie een nieuwe Scoutingvaardigheid
toegelicht wordt. Tevens krijgen leiding en leden van speltakken iedere editie de
mogelijkheid om iets extra’s te vertellen over een leuke/spannende activiteit zoals
bijvoorbeeld een kamp. Zo blijft iedereen altijd op de hoogte van het reilen en zeilen bij
de HHG.
We vinden het belangrijk om te horen hoe onze leden Scouting ervaren.
Alle feedback is dan ook welkom!
Zijn er speciale zaken waar we rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld het dieet van
uw kind? Geef het aan ons door! Ook als er iets speelt waardoor uw kind even niet lekker
in zijn of haar vel zit, horen we het graag. We kunnen hier dan op inspelen.
Kortom: in overleg is er van alles mogelijk. Wij zijn altijd op zoek naar
verbetering en uitdaging en streven zo naar het beste voor onze groep.

