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Algemeen
Scouting is een wereldwijde organisatie die activiteiten
aanbiedt aan jongeren vanaf 5 jaar. 'De wereld om zich
heen ontdekken' is één van de motto's waarmee actieve
programma's worden samengesteld, gebaseerd op
interessevelden als buitenleven, ontdekken,
expressiviteit, samenwerking en sport en spel.
In 1908 werd in Groot-Brittannië Scouting opgericht
door Robert Baden-Powell. Eerst enkel voor jongens
(Scouting for Boys), maar al snel ook voor meisjes
(Guiding for Girls). In Nederland werd de eerste
Scoutinggroep in 1910 opgericht, met succes, getuige de
Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937.
Een relatief klein onderdeel van die grote organisatie is
Scouting St. Jan Moergestel, opgericht in maart 1963.
Ongeveer 25 vrijwilligers zorgen wekelijks voor het
reilen en zeilen van onze groep. De meeste van deze
vrijwilligers hebben zelf als kind ook bij één of
meerdere speltakken gezeten en de daar ontstane
vriendschappen zorgen voor een gezellige club gedreven
mensen.
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De Speltakken
Omdat het heel moeilijk is om dezelfde activiteiten aan
te bieden aan Scouts van 5 en 21 jaar, is een indeling
gemaakt in leeftijdsgroepen, de zogenaamde speltakken.
Ook zijn er speciale water- en luchtgroepen voor Scouts
die daarin meer zijn geïnteresseerd dan in scouting op
het land. Bovendien is er een speciale speltak voor
kinderen met een beperking. Dit zijn de Blauwe Vogels.
Scouting St. Jan Moergestel heeft de volgende
speltakken:
•
•
•
•
•

5 - 7 jaar
7 - 11 jaar
11 - 15 jaar
15 - 18 jaar
18 - 21 jaar

Bevers *
Welpen
Scouts
Explorers
Roverscouts *

De leeftijden binnen Scouting St. Jan wijken iets af van de
landelijk vastgestelde leeftijdsindeling. Kijk voor onze
indeling bij de aparte groepen.
* Wordt weer opgestart bij voldoende kinderen/jongeren
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Vereniging Scouting St. Jan Moergestel
Scouting St. Jan Moergestel is sinds 2010 bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven als formele vereniging. Hiervoor is
gekozen omdat de organisatievorm ‘vereniging’ veel
democratischer is dan die van een stichting en daardoor beter
past bij scouting.
Het verenigingsbestuur bestaat uit de volgende personen:
Ron van Oirschot (voorzitter)
Tel: 013-5132654
Caroline Kouwenberg (secretaris)
Tel: 06-11206066
Moniek Jonkers (penningmeester)
Tel: 06-23522296
Leonie Marijnissen (groepsbegeleider)
Tel: 06-41354692
Voor de ledenadministratie wordt het bestuur ondersteund door
Koen Swinkels, tel. 06-13464865
Het bestuur legt jaarlijks ‘verantwoording af’ aan de leden van
de vereniging. Dit gebeurt in de jaarvergadering in juni. Voor
leden jonger dan 18 jaar geldt dat deze mogen worden
vertegenwoordigd door hun ouder(s).
Scouting Nederland insigne:

Scouting Nederland logo:
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Beheerstichting
De zorg voor allerlei zaken die niet direct verband houden met
het groepdraaien wordt behartigd door een beheerstichting.
Het bestuur van deze stichting zorgt onder andere voor het
beheer en onderhoud van ons clubgebouw Den Donk en het
materiaal, voor de financiën en de ledenadministratie. Ook
onderhouden zij contact met de gemeente.
In het Stichtingsbestuur zitten de volgende personen:
Ron van Oirschot (voorzitter)
Johan van Cuyck (secretaris)
Moniek Jonkers (penningmeester)
Peter van de Wouw (verhuur, beheer)
Yvonne Poppelaars
Nard van de Rijt

Tel: 013-5132654
Tel: 06-18303473
Tel: 06-23522296
Tel.: 06-22171727
Tel: 06-12298816
Tel.: 06-51552866

Afgevaardigde groepsbestuur:
Ron van Oirschot

Tel.: 013-5132654
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Het leidingoverleg
Iedere eerste vrijdag van de maand is er een
leidingoverleg. De leiding van alle speltakken is hierin
vertegenwoordigd, evenals iemand vanuit het verenigingsof stichtingsbestuur en één van de groepsbegeleiders. In
het leidingoverleg worden allerlei zaken besproken die
betrekking hebben op het draaien van de verschillende
groepen, de spelprogramma’s en gezamenlijke activiteiten.
Het leidingoverleg onderhoudt ook nauw contact met het
verenigingsbestuur. Feitelijk wordt het beleid van de
verenging bepaald door het leidingoverleg. Daarom is ook in
de statuten van de vereniging bepaald dat altijd minimaal
één groepsbegeleider zitting moet hebben in het
verenigingsbestuur.
De aansturing van het leidingoverleg vindt plaats door de
volgende personen :
Caroline Kouwenberg (voorzitter)
Tel: 013-5133488
Jurgen Kaal (secretaris)
Tel: 06-11783290
Ron van Oirschot (verenigingsbestuur)Tel: 013-5132654
Leonie Marijnissen (groepsbegeleider)Tel: 06-41354692
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De leiding
Onze leiding bestaat volledig uit vrijwilligers. In theorie
moet je minimaal 18 jaar zijn om leiding bij scouting te
kunnen zijn. Aangezien veel leiding uit de scouting zelf
komt gaan de meesten al meedraaien met groepen vanaf
een jaar of 16.
Nieuwe leiding wordt eerst voorgesteld op het
leidingoverleg en gaat daarna proefdraaien bij de groep.
Daarna worden de vaardigheden [competenties] in beeld
gebracht en bekeken in hoeverre dit overeenkomt met de
gestelde eisen van Scouting Nederland. Afhankelijk van
wat iemand al kan wordt bekeken welke training nodig is
om hier wel aan te voldoen en zodoende gekwalificeerde
leiding te kunnen worden. Dit heeft ook voordelen buiten
scouting. Het is niet verplicht, maar wel gewenst. Van
iedere groep is overigens vrijwel al onze leiding
gekwalificeerd.
Training gebeurt i.s.m. regiocoaches. Er bestaat altijd de
mogelijkheid om de eigen vaardigheden te verbeteren. Dit
kan binnen de eigen groep gebeuren, maar ook trainingen
gericht op een bepaalde vaardigheid zijn mogelijk. Op
deze wijze wil Scouting Nederland de kwaliteit van de
leiding op een hoog peil houden teneinde kundige mensen
voor de groep te hebben staan.
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Agenda 2020
28 augustus
4 september
2 oktober
16-18 oktober
6 november
28 november
3 december
4 december
18 december

Start seizoen
Leidingoverleg
Leidingoverleg
Jota/Joti
Leidingoverleg
Sinterklaasviering
Trekking scouting loterij
Leidingoverleg
Kerstviering
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Agenda 2021
8 januari
8 januari
5 februari
5 maart
2 april
16-17 april
23 april
7 mei
4 juni
2 juli
16 juli

Nieuwjaarsborrel
Leidingoverleg
Leidingoverleg
Leidingoverleg
leidingoverleg
RSW scouts
Sint Joris
Leidingoverleg
Leidingoverleg
Leidingoverleg
Laatste opkomst
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De Bevers
Sinds 1985 biedt Scouting Nederland voor de kinderen van 5, 6 en 7
jaar een speltak. Plezier staat bij de Scouting voorop. Maar Scouting
is meer! Bij de bevers leren kinderen zichzelf te ontwikkelen in een
veilige omgeving. Spelenderwijs leren ze samen te werken en de
wereld om zich heen te ontdekken. Daarbij wordt door de leiding
gewerkt met verschillende activiteitengebieden, zoals sport & spel,
expressie & creativiteit, buitenleven, enz.
Een bever herken je aan een rode bloes. Daarbij dragen we onze
Scoutingdas, voor Moergestel is dat een blauwe das met ons logo
erop. Om de das zit een dasring. Deze valt er wel eens af tijdens het
spelen. Daarom vragen we de ouders / verzorgers de dasring aan de
das vast te maken, dan raak je hem niet zo snel kwijt!
Natuurlijk wordt er ook wel eens gekliederd met verf of in de
modder gespeeld. Dan kan het zijn dat de bloes of broek vies wordt.
Hou hier s.v.p. ook rekening mee.
Momenteel draait er in Moergestel geen bevergroep, omdat er te
weinig kinderen zijn om een volledige groep te maken. Er is wel
een wachtlijst. Zodra er 5 kinderen op de lijst staan gaan we
proberen een nieuwe bevergroep op te starten. Aanmelden voor
de wachtlijst kan door een mailtje te sturen naar
ledenadministratie@scoutingmoergestel.nl.
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De Welpen
Wij zijn jongens en meisjes van 6 t/m 10 jaar bij de scouting. Je
kunt ons herkennen aan onze groene bloes met insignes. Als je goed
je best doet, kun je zelfs extra insignes verdienen. Onze leiding
verzint iedere zaterdag van 9:30 uur tot 11:30 uur weer een ander
programma zoals knutselen, pionieren, spelletjes doen, speurtochten
lopen, sporten, koken en soms gaan we ergens op de fiets naar toe
(altijd je fiets meenemen dus!). Het kan zijn dat onze bloes of broek
soms vies wordt. Maar hier houden we rekening mee door te zorgen
dat we kleren aan hebben die tegen een stootje kunnen en vies mogen
worden.
Het is ook geen probleem om vriendjes en vriendinnetjes mee te
nemen om te komen kijken, we kunnen altijd nieuwe Welpen
gebruiken. Wel even aan de leiding doorgeven graag.
Aan het einde van het seizoen gaan we met alle Welpen op kamp. We
gaan dan een week naar een andere blokhut waar we alleen maar
leuke dingen doen. Je leert elkaar goed kennen en beleeft avonturen
die je nooit meer vergeet. 's Avonds blijven we lang op want dan
kunnen we nog zingen, moppen vertellen en marshmallows eten bij het
kampvuur en een nachtspel spelen.
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Stafleden Welpen:
Teamleider:
Iris van Oort
06-81886431
Janita van Oort
06-81811005
Maik Daemen (06-51371851)
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De Scouts
Ben jij tussen de 10 en 14 jaar en ben jij op zoek naar een
groepsavond vol met echte scoutingactiviteiten, actie, maar ook
veel gezelligheid? Bij de Scouts ben je aan het juiste adres!
De Scouts is een gemengde groep van jongens en meiden, die elke
vrijdagavond draaien van 19:00 uur tot 21:00 uur.
Elke week hebben we een ander programma. Je leert bij de Scouts
bijvoorbeeld hoe je moet pionieren en een keuken moet knopen
(waarin ook echt gekookt wordt!). Soms sturen we jullie op pad om
een tocht te gaan lopen met kaart en kompas, zodat je alle
tochttechnieken goed onder de knie krijgt. Ook gaan we naar de
bossen, spelen we (team)spelen en werken we samen aan een
opdracht. Zo nu en dan overnachten we ergens in een bos of bij een
andere blokhut en ieder jaar gaan we met tenten op kamp. Een
jaarlijks terugkerende activiteit is de Regionale Scouting
Wedstrijd (RSW), waarin patrouilles van onze groep strijden tegen
andere groepen uit de regio.
De Scoutsstaf informeert ouders en leden regelmatig via mail, ook
als er geen groep wordt gedraaid. In de vakanties wordt gewoon
groep gedraaid, tenzij anders is gecommuniceerd. Scouts worden
altijd geacht zich af te melden via het mailadres
scoutsmoergestel@hotmail.com. In verband met het risico van
kapot gaan of verliezen is het meenemen van mobiele telefoons
naar de scouts niet toegestaan.
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Stafleden Scouts:
Teamleider:
Astrid van Oort
06-81154639

Joeri Schrikenberg
06-48903680

Thom Weijtmans
06-55025170

Guido van Casteren
06-34465568
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De Explorers
De speltak die volgt op de Scouts, is de Explorers. De
Explorers is de speltak voor jongeren vanaf 14 tot en met 17
jaar. Er is veel aandacht voor zelfstandigheid, wat tot
uitdrukking komt in het feit dat er geen leiding is, maar
begeleiding. In de jaren dat je bij de Explorers zit, leer je
zelfstandig te werken zodat je bij de roverscouts zelfstandig
met je groep kunt draaien. Ook hopen we natuurlijk dat deze
zelfstandigheid gebruikt wordt om leiding te geven in één van
de andere speltakken.
De Explorers bepalen zelf de inhoud van hun programma’s en
beheren zelf hun financiën. Ook weekenden en kampen worden
door de Explorers zelf geregeld. Om de activiteiten te
bekostigen moeten de Explorers diverse acties (bijvoorbeeld
garderobe verzorgen bij een tentfeest) ondernemen om geld
te verdienen. Waar het nodig is, springt de begeleiding bij. De
Explorers draaien vrijdagavond van 19:45 uur tot 21:45 uur.
Veel Explorers vinden het ook leuk om met jongere kinderen
bezig te zijn. Explorers zijn dan ook oud genoeg om bij de
Bevers of welpen als (hulp)staf aan het werk te gaan.
In de vakanties wordt gewoon groep gedraaid, tenzij anders is
gecommuniceerd. Explorers worden altijd geacht zich
telefonisch af te melden op 06-23522296 of via
explorersmoergestel@hotmail.com.
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Stafleden Explorers:
Teamleider:
Christy van de Wouw
06-38359012

Marco van Esch
06-21854383

Inge Jonkers
06-30916206
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Contributie en lidmaatschap
De contributie per half jaar en kampgeld voor de groepen is:
contributie
Bevers
Welpen
Scouts
Explorers
Roverscouts

€
€
€
€
€

40,00
40,00
45,00
45,00
42,50

kampgeld
€
€
€
€
€

70,00
80,00
80,00
80,00
70,00

De contributies worden automatisch geïnd op 15 april en 15
oktober. Het kampgeld wordt op 14 juni geïnd.
Een aspirant lid kan eerst drie keer komen meedraaien om te
kijken wat Scouting precies inhoudt en of het iets voor
hem/haar is. Daarna krijgt hij/zij een inschrijfformulier mee
naar huis dat ingevuld bij de leiding ingeleverd moet worden.
Alle leden worden iedere week op tijd en in uniform bij de
groep verwacht. Omdat de activiteiten niet altijd bij Den Donk
plaatsvinden, vragen we de leden om zoveel mogelijk op de
fiets te komen. Afwezigheid altijd melden bij de staf.
Het opzeggen van het lidmaatschap moet altijd gebeuren bij
de leiding van de groep en bij Koen Swinkels
(ledenadministratie). Bij het beëindigen van het lidmaatschap
gedurende het seizoen, stopt de contributie met ingang van
het volgende half jaar.
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Verzekeringen
Natuurlijk proberen we met zijn allen om ongelukken en schade
zoveel mogelijk te voorkómen. Maar ook bij de scouting zit een
ongeluk soms in een klein hoekje. Daarvoor is het belangrijk om
goed verzekerd te zijn. Een aantal verzekeringen dat voor
scouting noodzakelijk is zijn landelijk afgesloten en is
inbegrepen in het lidmaatschap van scouting. Zoals de
aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering. Het
betreft een zogenaamde ‘secundaire verzekering’. Dat betekent
dat bij ongevallen of schade altijd eerst de eigen verzekering
moet worden aangesproken voor vergoeding van de schade. Pas
als vergoeding via de eigen verzekering niet mogelijk is, kan een
beroep worden gedaan op de verzekering van Scouting
Nederland. Hiervoor gelden de ‘normale regels’ met betrekking
tot opzet en zorgvuldigheid: als sprake is van het opzettelijk
veroorzaken van schade of van een zeer onzorgvuldig gedrag,
wordt de schade niet vergoed.
Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de leiding van
de groep zo spoedig mogelijk contact hierover opnemen met de
betreffende ouders.
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Uniformen
Bij Scouting draagt iedereen een uniform. Zo hebben we
allemaal hetzelfde aan en zijn we herkenbaar als één groep.
Bovendien kan deze kleding tegen een stootje. Een uniform
bestaat uit een bloes, blauwe das en dasring. De Bevers
hebben een rode bloes, de Welpen hebben een groene bloes,
de Scouts een beige bloes, de Explorers een rode bloes en de
Roverscouts dragen een zwarte bloes. Een alternatief bij
warm weer is de blauwe polo met ons logo. De uniformen
kunnen besteld worden via Elly van Zon, 013-5131935.
Uniformen die te klein zijn of niet meer nodig zijn kunnen ook
bij Elly worden ingeleverd.

Op de borstzakjes van de bloes zitten twee tekens. Aan de
linkerkant zit het installatieteken van Scouting Nederland en
aan de rechterkant zit het speltakteken van de groep. Ook zit
er een naamplaatje op de rechtermouw zodat anderen kunnen
zien van welke groep we zijn.
Op de bloes kunnen ook andere insignes zitten. Deze kun je
verdienen of als - je ergens op kamp of vakantie gaat verzamelen.
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Overvliegen en installatie
In september of oktober vindt traditiegetrouw het
overvliegen plaats. Bij deze gezamenlijke activiteit ‘vliegen’
de kinderen die oud genoeg zijn over naar de volgende
speltak. Het overvliegen is een officiële gebeurtenis waarin
de overvlieger kennis maakt met de nieuwe speltak.
Het opnemen van nieuwe leden (overgevlogen leden of nieuwe
leden) in de speltak, gebeurt met een officiële installatie. De
installatie is een ceremonie waarin het kind zegt bij de
speltak te willen horen en zich hiervoor in wil zetten. Dit
doet hij/zij door voor de leiding en de groep een belofte te
doen. Wanneer dit is gebeurd, krijgt het lid de insignes voor
op de bloes. Het kind hoort nu officieel bij de nieuwe speltak.

Vakanties
Net zoals andere verenigingen heeft ook Scouting St. Jan
vakantie. Deze vakanties lopen over het algemeen parallel aan
de schoolvakanties. Per speltak verschilt het of er in zo'n
vakantieweek opkomst is. De leiding van de betreffende
speltak informeert u ruim van tevoren wanneer er geen groep
gedraaid wordt.
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Huisregels
•

•
•
•

•
•

Iedereen komt altijd in uniform. Een uniform bestaat uit:
een scoutingbloes of polo, das en dasring. Het is aan te
raden om de uniformdelen te merken.
Niemand heeft vuur bij zich.
Niemand heeft snoep of ander eten en drinken bij zich,
behalve bij een verjaardagstraktatie.
Geld, mobiele telefoon, mp3-spelers en andere
kostbaarheden mogen niet tijdens het groepdraaien
gebruikt worden. Laat ze daarom thuis.
Wanneer je niet naar een bijeenkomst van je speltak kunt
komen, meld je je af bij de desbetreffende leiding.
In het gebouw en tijdens de opkomst mag er niet gerookt
worden.
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Het scoutinggebouw
Het scoutinggebouw Den Donk aan de Bosstraat wordt al
25 jaar beheerd door Scouting St. Jan. We huren het
gebouw van de gemeente Oisterwijk. Behalve dat we het
gebouw zelf gebruiken (vooral in de weekenden) mogen we
het ook verhuren aan diverse andere groepen en
verenigingen. Dit is ook hard nodig omdat de kosten van
huur, energie en onderhoud van het gebouw behoorlijk
hoog zijn. Dankzij vele vrijwilligers is het mogelijk om in
Den Donk een echte scoutingsfeer te creëren waarin ook
andere verenigingen zich thuis voelen.
Het gebouw wordt onderhouden door het klusteam
bestaande uit Peter van de Wouw, Jan Jonkers en Henk
van Oort. Een schoonmaakteam zorgt ervoor dat we
iedere week in een schoon gebouw groep kunnen draaien.
Daarnaast zorgt Elly van Zon wekelijks voor de was.
Versterking van het klus- of schoonmaakteam is altijd
welkom! Indien u daarin geïnteresseerd bent kunt u
contact opnemen met de beheerder of iemand van het
stichtingsbestuur. De namen en telefoonnummers staan
elders in dit boekje.
Scoutinggebouw Den Donk
Bosstraat 1a, 5066 EB Moergestel
Tel.: 013-5131726 of 06-22171727 (Peter)
Website: www.scoutingmoergestel.nl
Email verhuur: verhuurdendonk@gmail.com
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Wist u dat:
-

-

-

-

we een aantal vaste huurders hebben maar graag
nog enkele huurders erbij willen;
wij voor 10 tot ongeveer 150 mensen diverse
ruimtes kunnen aanbieden;
wij ook geluidsapparatuur, tv, dvd-speler, internet,
beamer, computer etc. beschikbaar hebben om te
gebruiken bij een vergadering o.i.d.;
we diverse spelmaterialen hebben die gebruikt
kunnen worden tijdens bijeenkomsten;
het ook mogelijk is in Den Donk een tentoonstelling
o.i.d. te organiseren en dat wij die met diverse
materialen kunnen aankleden;
een circusvoorstelling of een kindermiddag ook tot
die mogelijkheden behoren;
we elk jaar in het laatste weekend van oktober een
speelgoed-, kinderkleding en rommelmarkt in ons
gebouw organiseren;
deze markt bezocht wordt door ca 500 mensen;
ook u dergelijke evenementen kunt en mag
organiseren in ons gebouw;
wij ook een horeca vergunning hebben;
alle opbrengsten hiervan ten goede komen aan
Scouting St. Jan Moergestel;
we ieder jaar een grote scoutingloterij hebben
waar u loten voor kunt kopen;
wij geen betaalde vrijwilligers hebben;
alles dus volledig ten goede komt aan uw kinderen,
neefjes, nichtjes, broers, zussen, vrienden,
vriendinnen, kennissen, buurtgenoten, etc. die bij
de scouting actief lid zijn, al dan niet als leiding;
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-

-

indien u meer over het voorgaande wilt weten, u
altijd contact op kunt nemen met de beheergroep:
013-5131726 of 06-22171727;
we ook een mooie website hebben:

www.scoutingmoergestel.nl
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Privacybeleid
Algemeen;
Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens
om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit
te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De
gegevens van leden worden opgenomen in ons
ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je
zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de
mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te
schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat
beschreven op www.scouting.nl/privacy."
Specifiek;
Scouting Moergestel verwerkt de persoonsgegevens van
haar leden. Via dit document privacybeleid, willen wij u
informeren over de wijze waarop we bij Scouting Sint Jan
Moergestel met privacy omgaan.
Inschrijfformulieren;
Bij het aanmelden krijgen nieuwe leden een
inschrijfformulier waarop de persoonsgegevens moeten
worden ingevuld. De informatie op dit formulier wordt door
de ledenadministratie ingevoerd in Scouts Online, het
administratieve systeem van Scouting Nederland.
Bestuur en leiding hebben toegang tot de digitale gegevens
in Scouts Online. De exacte toegangsrechten zijn functieen/of persoonsgebonden. Elk lid heeft sowieso toegang tot
zijn of haar eigen persoonsgegevens via Scouts Online.
De papieren versie van de inschrijfformulieren wordt na
invoer van de gegevens in Scouts Online niet bewaard. Voor
het organiseren van en informeren over activiteiten, heeft
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de groepsleiding de beschikking over de contactgegevens.
Na afmelding van een lid worden de contactgegevens bij de
groepsleiding verwijderd. De informatie op Scouts Online
blijft raadpleegbaar onder de groep ‘oud leden’.
Persoonsgegevens worden nooit bewaard of gepubliceerd op
de website van Scouting Sint Jan Moergestel. Er worden
geen persoonsgegevens buiten onze scoutingorganisatie
verwerkt.
Gezondheidsformulieren worden ingeleverd bij de
groepsleiding en zijn ook alleen voor hen inzichtelijk. Deze
formulieren zijn aanwezig tijdens opkomsten, weekenden en
kampen en worden ingeval van nood gebruikt. Na afmelding
van een lid worden deze vernietigd.
Kampformulieren;
De deelnemers aan kampen leveren voorafgaand een
kampformulier in met persoonlijke gegevens. Eventuele
wijzigingen in de persoonsgegevens worden verwerkt in
Scouts Online zodat deze actueel blijft. De
kampformulieren worden meegenomen op het kamp zodat
ze makkelijk te raadplegen zijn. Na afloop van het kamp
worden deze kampformulieren vernietigd.
E-mailadressen;
De e-mailadressen van leden worden voor de volgende
activiteiten gebruikt:
- Informeren van de leden over speltak-specifieke
zaken door de leiding.
- Informeren van de leden over groepsbrede
activiteiten.
- Uitnodigen voor de jaarvergadering.
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Overige gegevens;
Speltakken mogen beschikken over een hardcopy van de
noodzakelijke ledeninformatie zodat ze tijdens de
speltakbijeenkomsten snel bij de juiste informatie kunnen.
De bankrekeningnummers worden gebruikt om via
automatische incasso de contributie te innen. Machtigingen
hiervoor worden gegeven via het inschrijfformulier.
Telefoonnummers kunnen worden gebruikt om leden en/of
ouders toe te voegen aan Whatsapp-groepen voor
specifieke doeleinden. Leden en/of ouders zijn vrij om zich
hiervoor af te melden.
Tijdens scoutingactiviteiten kunnen foto’s worden gemaakt.
Deze kunnen worden gebruikt voor communicatiedoeleinden
zoals (social) media en onze eigen website. Op het
inschrijfformulier vragen we leden en ouders hier
toestemming voor. Toestemming kan ten alle tijde
ingetrokken worden.
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