Introductieboekje
jeugdleden

Naam jeugdlid: _____________________________________
Speltak:

Bevers

Datum laatste aanpassing: september 2021.
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Welkom.
Beste Ouders / Verzorgers,

Voor u ligt het introductieboekje voor nieuwe jeugdleden.
In dit introductieboekje staat veel informatie om jeugdleden goed op weg te
helpen bij de start van het lidmaatschap van Scouting Nuth.
Bestuur en Stafteam wensen het nieuwe jeugdlid een plezierige en leerzame
Scoutingtijd toe.
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Speltak informatie Bevers.

Even voorstellen……………
Ik ben Stuiter en kom vaak op bezoek bij de bewoners van Hotsjietonia. Dat zijn
mijn vrienden Steven Stroom, Fleur Kleur, Bas Bos en Noa, zij er altijd zijn. Dat
komt omdat ik van elke dag een groot feest maak. We beleven samen de
grootste avonturen.

Kinderen van 4 ½ tot 7 jaar zijn altijd welkom. Ik bied ze de mogelijkheid in het
dorp te spelen. Als ik thuis ben, hangt altijd de vlag uit. De vlag is voor de
kinderen in de buurt een teken, dat ze welkom zijn in mijn huis. In mijn huis zijn
de kinderen met van alles bezig: tekenen, schilderen, buitenspelen en nog veel
meer. De kinderen spelen overal tegelijk. Ik help waar ik kan, nooit is mij iets te
veel.

Bovenstaande vormt de basis voor het spelaanbod voor Bevers. Dit
spelprogramma is door Scouting Nederland speciaal voor deze leeftijdsgroep
ontwikkeld. Gekozen is voor de groepsgrootte van ca. 16 kinderen. Een
bijeenkomst duurt 2 uur.

Vanuit Hotsjietonia beleeft Stuiter en de andere themafiguren allerlei
avonturen. Omdat de bevers graag zowel in groepsverband als individueel
spelen, zijn er geen vaste subgroepen. Het programma is speels en heeft veel
variatie. Ook rustmomenten zijn hier een onderdeel van.
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Een veilige en sociale omgeving.
Een veilige fysieke en sociale omgeving.
Bij onze vereniging geldt de gedragscode van Scouting Nederland. Deze kunt U
vinden op de website van Scouting Nederland: Scouting.nl
Scouting Nuth hecht grote waarde aan een veilige omgeving. Zowel staf- als
bestuursleden zetten zich hiervoor actief in. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in
aandacht voor veiligheid van het gebouw en de gebruikte materialen.
Daarnaast wordt actief ingezet op een fysiek en sociaal veilige omgeving voor
onze leden. Hiertoe heeft onze vereniging een tweetal hulpmiddelen: de VOG
en de gedragscode met toelichting.
Allereerst beschikken al onze direct - en niet direct leidinggevenden over een
VOG (Verklaring omtrent Gedrag). Zij zijn gescreend op hun (justitieel)
verleden. Ook voor een nieuwe vrijwilliger wordt deze VOG aangevraagd, zodra
deze actief wil worden binnen onze vereniging. Elke 5 jaar wordt deze
vernieuwd.
Daarnaast moeten alle direct – en niet direct leidinggevenden zich houden aan
de gedragscode en deze ondertekenen. De gedragscode met toelichting is op te
vragen via secretariaat@scoutingnuth.nl
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Tijdstip opkomsten.
De opkomsten zijn verdeeld over twee dagen, de jongste speltakken hebben de
opkomst op zaterdagochtend, de oudste speltakken hebben de opkomsten op
vrijdagavond.

Speltak:
Bevers
Welpen
Scouts
Explorers
Roverscouts

Dag:
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

Tijd:
10:00 uur – 12:00 uur
10:00 uur – 12:00 uur
19:30 uur – 21:30 uur
19:30 uur – 21:30 uur
19:30 uur – 23:00 uur
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Contributie.
Jeugdleden, die bij onze groep komen, mogen altijd één maand geheel
vrijblijvend meedoen zonder dat daar van de zijde van de ouders (financiële)
verplichtingen tegenover staan.
Na die tijd, als gebleken is dat het nieuwe lid zich thuis voelt binnen Scouting
Nuth, volgt er een brief van de penningmeester, waarin aangegeven staat
hoeveel en hoe er contributie betaald kan worden.
Sinds 01-01-2014 maken wij uitsluitend nog gebruik van automatische
incasso's.
Bankgegevens:
Rabobank Nuth, rekeningnummer: NL 77 RABO 0137 7481 75
t.n.v. Scouting Nuth
o.v.v. 'naam lid', 'speltak' (bv.: Bas Bos, Bevers)

Speltak:
Bevers
Welpen
Scouts
Explorers
Roverscouts

Bedrag per maand:
€ 6,00 ,€ 6,00 ,€ 6,00 ,€ 6,00 ,€ 10,00 ,-

Bedrag per jaar:
€ 72,00 ,€ 72,00 ,€ 72,00 ,€ 72,00 ,€ 120,00 ,-
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Uniform & das.
Ieder jeugdlid van Scouting Nuth draagt een uniform en een das.
Uniform:
Jeugdleden die pas bij de vereniging komen dragen een uniform zonder
insignes. De insignes worden pas op de blouse gedragen zodra het jeugdlid
officieel is geïnstalleerd.

Das:
De das wordt overhandigd en gedragen vanaf het moment dat het jeugdlid
officieel geïnstalleerd is.

Waar horen de insignes op de blouse?
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Belangrijke contactgegevens.
In onderstaand overzicht treft u enkele belangrijke contactgegevens aan welke
u eventueel nodig kunt hebben tijdens het lidmaatschap.
Zie ook de website van onze groep: www.scoutingnuth.nl
Voor Scouting Nederland: ga naar: www.scouting.nl

Naam:

Functie:

Contactgegevens:

Marcia Lievaart

Teamleidster Bevers

Sjoerd Grassere
Ewald van
Grunsven
André Jacobs
Jo Dirks

Voorzitter
Vertrouwenspersoon

06 27 09 48 46
bevers@scoutingnuth.nl
voorzitter@scoutingnuth.nl
vertrouwenspersoon@scoutingnuth.nl
(overdag) 06-40784299
groepsbegeleider@scoutingnuth.nl
penningmeester@scoutingnuth.nl

Groepsbegeleider
Penningmeester
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Gezondheidsformulier
Scouting Nuth

Persoonlijke gegevens jeugdlid:
Achternaam:
Voorletters:

Roepnaam:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer(s):
Geboortedatum:
Geslacht:

Lidnummer Scouting Nederland: (Invullen door staf)

M

V

Nummer paspoort / identiteitskaart:
Geldig tot:

Plaats van afgifte:

Kan en mag uw zoon/dochter zwemmen?
Diploma’s:

A

B

JA

C, Zwemvaardigheid

NEE
1

2

3

Verzekeringen:
Aansprakelijkheidsverzekering

Maatschappij:

Polisnummer:

Zorgverzekering

Maatschappij:

Polisnummer:

Bereikbaarheid in geval van nood:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
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Medische gegevens:
Vraagt de gezondheid van uw zoon/dochter speciale zorg?
Zo ja, welke?

JA

NEE

Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen? Bijv. tegen allergie, A.D.H.D, etc.

JA

NEE

JA

NEE

Zo ja, welke en wanneer?

Zijn er bijzondere aandachtspunten voor uw zoon/dochter?
Zo ja, welke en wanneer?

Ondertekening:
Middels ondertekening van dit formulier, geef ik toestemming om met mijn zoon/dochter
naar het ziekenhuis te gaan in geval van nood.
Dit mag de staf doen zonder eerst goedkeuring te vragen aan ons.

Naam ouder/verzorger:
Datum:

Handtekening:

11

Scouting Nuth
INSCHRIJFFORMULIER
Inleveren bij de eigen Staf of bij de Penningmeester: Nuinhofstraat 47, 6361 BB Nuth

Geheel invullen met blokletters
Gegevens nieuw Lid
Speltak

:

Achternaam

:

Tussenvoegsel

:

Voornamen (voluit)

:

Roepnaam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats :

Geboortedatum

:

Geboorteplaats :

Tel. Privé

:

Geheim: JA / NEE

Mobiel Vader

:

Mobiel Moeder :

E-mail adres

:

Geslacht :

M / V

Eerste keer aanwezig :
Het kan voorkomen dat wij foto’s maken van activiteiten waarop ook uw kind zichtbaar is en
die foto’s komen dan vaak op sociale media. Ingevolge een nieuwe wet die in 2018 in gaat,
dient u vanaf nu expliciet toestemming te geven dat u geen bezwaren heeft tegen publicatie
van foto’s waarop uw kind ook voor komt.
We geven WEL / GEEN toestemming dat ons kind op sociale media te zien is.
Ondertekenen door Ouder/Verzorger
Achternaam:

Voorletters:

Datum:

Plaats:
Handtekening Ouders

Dit formulier digitaal invullen en printen of printen en handmatig invullen.
Na ondertekenen inleveren bij de eigen Staf of de Penningmeester.
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