Informatieboekje
Scouting De Korhoenders
Opgericht op 14 januari 2022

Voorwoord
Dit is het informatieboekje van scouting De Korhoenders. Met dit boekje willen we meer
informatie verstrekken aan leden en ouders over scouting in het algemeen en over onze eigen
groep in het bijzonder.
Naast de zakelijke informatie over onder andere de opkomsten, contributie, uniform en de tijden
van opkomst vertellen we ook meer over wat er gedaan wordt binnen de diverse leeftijdsgroepen
van onze scoutinggroep.
Ook voor nieuwe leden zal het een goede indruk geven van wat wij binnen scouting doen.
Veel leesplezier gewenst!

Team en bestuur scouting De Korhoenders
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Wat is scouting eigenlijk?
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Als je lid wordt bij
een scoutinggroep, ga je naar de wekelijkse opkomsten, kun je mee op kamp en deelnemen aan
allerlei lokale, landelijke of internationale evenementen.
Onze leden maken niet alleen vrienden voor het leven, maar groeien in hun persoonlijke
ontwikkeling. Scoutingactiviteiten zijn veel buiten in de natuur. Andere activiteiten staan in het
teken van iets goeds doen voor de samenleving. Scouting draagt graag bij aan een betere wereld.
Scouting is samen ontdekken; uitdagingen aangaan die het beste uit jezelf en uit je team halen.
En scouting is natuurlijk gewoon een geweldig leuke club om bij te horen en vrienden te maken.
Scouting is samen in een groep actief bezig zijn in en met de omgeving.

Het scoutingspel is omstreeks 1900 bedacht door Robert Stephenson Smyth Baden-Powell. Tijdens zijn
loopbaan in het Britse leger, schrijft Robert Baden-Powell het boek ‘Aids to Scouting’. In dit boek staan
allerlei technieken en aanwijzingen voor verkenners in het leger. Ook de jeugd leest het boek graag.
Daarom besluit Baden Powell in augustus 1907 met 21 jongens een proefkamp te houden. Bijna een eeuw

later is scouting over de hele wereld een begrip geworden; zo’n 24 miljoen jongens en meisjes spelen
het scoutingspel in meer dan 120 landen.
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Scouting De Korhoenders Holten
‘Het begon allemaal met onze dochter die we elke zaterdag naar de scouting in Rijssen brachten
omdat er in Holten geen scouting was. Terwijl de ruimte in en om Holten enorm geschikt is voor
outdoor activiteiten’. Artikel ‘Hallo Holten’ december 2021.
In het najaar van 2020 zetten we ‘Buitenpret’ op de Holtense agenda, dit was het startsein voor
een fantastisch 1e seizoen scouting Holten. Met ruim 50 aangemelde kinderen was deze dag
waarin allerlei facetten van scouting de revue passeerden, een groot succes en hebben we een
vliegende start kunnen maken.
En nu ligt hier het informatieboekje van scouting De Korhoenders, daar zijn we enorm trots op!
Ons bestuur wordt gevormd door afgevaardigde ouders en vrijwilligers. De dagelijkse gang van
zaken valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur.

Functie

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Groepsbegeleider

Naam

Angelique van der Waal
Marjolijn Mellor
Jannie Kettelarij
Bertine Leunk

Ruim 10 vrijwilligers maken het mogelijk dat meer dan 35 kinderen en jongeren het spel van
scouting spelen bij scouting De Korhoenders.
Zij zijn als het ware de reisleiders van de ontdekkingsreis. Ze openen steeds weer nieuwe deuren.
Een groot deel van die vrijwilligers doet dat als leidinggevende. Daarnaast zijn er allerlei mensen
actief in het bestuur en in ondersteunende functies.
‘Goed getraind op weg Scouting Nederland’ zorgt er met de Scouting Academy voor dat de
leidinggevenden niet zonder bagage op ontdekkingsreis gaan. In onze eigen regio volgen zij een
Start- en Programmatraining. Met deze training leren zij alles over scouting. Daarna blijven ze bij
met vervolgtrainingen, bijvoorbeeld door een workshop schminken of een thema-avond over
pesten, op de hoogte.
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Functie

Teamleider bevers
Teamleider welpen
Teamleider scouts

Naam

Anoek Oolbekkink
Anneloes Muller – van der Molen
Kim Muller – van der Molen

De teamleiders worden wekelijks bijgestaan door (vaste) leiders:
Brenda Hildering
Caitlen Mellor
Sam Mellor
Linda Wolterink
Ilona van der Worp
Daarnaast is er een poule van vrijwilligers die per toerbeurt de leiding komen versterken.
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Algemene afspraken
Binnen onze groep hanteren we een aantal vaste afspraken. Deze afspraken bevorderen de
duidelijkheid en zorgen ervoor dat onze hobby scouting voor iedereen leuk blijft:
o Tijdens de wekelijkse opkomsten draagt iedereen de das van scouting de Korhoenders.
Daarnaast kies je voor de scouting hoodie of de ScoutFit blouse.
Tijdens formele activiteiten zijn de ScoutFit blouse en das verplicht.
o Wanneer een kind niet (tijdig) aanwezig kan zijn, verwachten wij dat hij via de mail of
groepsapp wordt afgemeld.
o Informatie over afwijkende opkomsttijden etc. gebeurt doorgaans via de
e-mail of groepsapp.
o Tijdens schoolvakanties zijn er geen opkomsten.
Daarnaast:
o Voor onze begeleiders is een VOG (verklaring omtrent gedrag) verplicht.
o In het gebouw geldt een algemeen rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor
aangewezen plaatsen buiten het gebouw.
o Als een speltak aan zijn maximum leden zit (afhankelijk van aantal leidinggevenden) ontstaat
er een wachtlijst. Vanaf deze wachtlijst worden aspirant-leden in principe in volgorde van
inschrijven op de wachtlijst opgeroepen als er een plaats vrij komt.
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Speltakken per leeftijd
Ruim 120.000 mensen, jong en oud hebben in Nederland gekozen voor Scouting. In ongeveer 1700
groepen spelen ze het spel van verkennen. Een aantal groepen samen vormt een regio, scouting
De Korhoenders behoort tot de regio Twenteland.
Vanuit de regio wordt training en jaarlijks een regioactiviteit per speltak aangeboden. Regio
Twenteland communiceert en faciliteert dit.
Omdat het erg moeilijk is iemand van 8 jaar voor dezelfde activiteiten te interesseren als iemand
van 14 jaar is er een indeling gemaakt in leeftijdsgroepen. Zo’n leeftijdsgroep heet een speltak.
Scouting Nederland hanteert de volgende globale indeling:

5 t/m 7 jaar

7 t/m 11 jaar

11 t/m 15 jaar

15 t/m 18 jaar

18 t/m 23 jaar

Een belangrijk aspect van scouting is dat er naar gestreefd wordt de eigen verantwoordelijkheid te
laten groeien naarmate de kinderen ouder worden. Bij bevers en welpen is de rol van de leiding
nog groot, terwijl bij de stam geen leiding meer aanwezig is.
Op de volgende pagina vind je een omschrijving van de speltakken die op dit bij scouting
De Korhoenders actief zijn.
Ken
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De jongste kinderen worden bij scouting 'bevers' genoemd.
Bij de bevers ligt de nadruk op het spelen en leren in de natuur. Ze doen
samen met andere kinderen leuke spelletjes in een veilige omgeving. Zo leren
ze spelenderwijs samen te werken. Onze opkomsten zijn afwisselend. We
kijken wat de kinderen leuk vinden en daar passen wij ons op aan.
Wij houden van buitenleven, buiten spelen, expressie, sport en spel, knippen
en scheuren, bloemen en bomen, spelletjes, toneel, zingen, dansen, vuurtjes maken, verhalen
voorlezen, koken, bakken.
De bevers spelen in het dorp Hotsjietonia. Daar is de hoofdpersoon het kind Stuiter. Stuiter speelt
met vriendjes in het dorp Hotsjietonia. De andere spelfiguren zijn de inwoners van het dorp.

Belofte:

‘Ik beloof mijn best te doen een goede bever te zijn.
Samen te spelen en samen te delen.’

Beverwet:

‘Ik ben een bever.
Wat bevers doen, doen we samen.’
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Welpen spelen met elkaar in de jungle van Mowgli, Shanti en junglebewoners
zoals Baloe de Beer, Kaa de Slang, King Louie de Orang Oetang en Ikki de Egel.
Deze beesten helpen de welpen en Mowgli te overleven in de jungle. Elke
week beleef je samen met je welpenvrienden de spannendste avonturen bij
scouting. Geen opkomst ziet er hetzelfde uit. Elke week doe je iets anders. Zo
zit je binnen in het clubgebouw te werken aan een bijzonder werkstuk en zo
ren je je rot tijdens een spelletje 'Hollandse Leeuwen' in het bos.
Naast alle verrassende activiteiten die de leiding bedenkt, zoals bijvoorbeeld postenspelen,
kampvuur maken en kabelbanen bouwen zijn er ook vaste onderdelen die elke welp doet. Zoals
openen en sluiten van de opkomst, de wet en de belofte en insignes verdienen.

Belofte:

‘Ik beloof mijn best te doen een goede welp te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de welpenwet.
Jullie kunnen op mij rekenen.’

Welpenwet: ‘Een welp speelt samen met anderen in de jungle.
Een welp is eerlijk, vriendelijk en zet door.
Een welp zorgt goed voor de natuur.’
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Scouts zijn jongens en meisjes van ongeveer 11 tot en met 15 jaar oud. Bij de
scouts ligt veel nadruk op zelfstandigheid.
Bij veel activiteiten gaan de scouts in vaste groepjes (patrouilles) zelf aan de
gang onder leiding van de oudste scouts. De leiding heeft dus een
ondersteunende en begeleidende functie en zorgt voor de activiteiten.
Je kunt een grote diversiteit aan activiteiten verwachten. Wat denk je
bijvoorbeeld van je eigen katapult pionieren, geld verdienen tijdens een beursspel of een ei
bakken op een zelfgemaakt kookstel?
Naast de gewone opkomsten zijn er regelmatig bijzondere opkomsten bij de scouts. Zoals de
zeepkistenrace, EHBO opkomst en Halloween.

Belofte:

‘Ik beloof mijn best te doen een goede scout te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen.
Jullie kunnen op mij rekenen.’

Scoutingwet: ‘Een scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld te ontdekken en deze
meer leefbaar te maken.
Een scout is eerlijk, vriendelijk en zet door.
Een scout is trouw, waardebewust en zorgt goed voor de natuur.
Een scout is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen.
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Opkomsten
De opkomsten van scouting De Korhoenders worden gehouden aan de Borkeldsweg 83 in Holten.
Wij huren dit gebouw voor onze activiteiten.
We hebben de beschikking over de binnenruimte en het buitenterrein, evenals het bos er naast
(behoort bij de Lindenberg).
Incidenteel zullen we opkomsten op een andere locatie organiseren, dit communiceren we altijd
ruim van te voren via de groepsapp en/of mail.

Speltak
Bevers
Welpen
Scouts

Dag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

Tijdstip
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00

Als ouder/verzorger dient u er zorg voor te dragen dat het lid op tijd bij elke activiteit aanwezig is.
De kinderen kunnen afgezet worden voor de deur van de kantine van de Bergruiters aan de
Winkelbergerweg (zandpad). Hier worden zij ook weer opgehaald.
Een nieuw lid mag drie opkomsten vrijblijvend meedraaien. Daarna dient hij ingeschreven te
worden en gaat u contributie betalen.
Na een aantal weken wordt uw kind geïnstalleerd. Dit houdt in dat de insignes op het uniform
worden gespeld. Met de installatie is uw kind officieel lid van scouting De Korhoenders.
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Installeren
De installatie is de traditionele scoutingceremonie die een nieuw lid van een speltak verwelkomt
als volwaardig lid. Voor de installatie moet het nieuwe lid aan een paar eenvoudige eisen voldoen,
zoals het kennen van de wet en de belofte. Na de installatie mag het nieuwe lid zijn uniform
dragen.

Speltak
Bevers
Welpen
Scouts

Uniform
Rode blouse
Groene blouse
Beige blouse

Naast de blouse dragen alle leden een das in de kleuren van het logo van scouting
De Korhoenders.
De ScoutFit blouse kunt u bestellen bij de Scoutshop: www.scoutshop.nl .
Tijdens de reguliere bijeenkomsten is het ook toegestaan om de hoodie van scouting
De Korhoenders te dragen (deze is donkergroen, voorzien van ons logo). U kunt deze bij ons
bestellen via info@scoutingholten.nl .
Verder zijn de blouses voorzien van:
o Naambandje op de rechtermouw
o Speltakteken op de rechterborst
o Scouting Nederland teken op de linkerborst
o Regiobadge op de rechtermouw onder
het naambandje.

De das krijgen de kinderen tijdens de installatie, net als de insignes.
Bij je installatie spreek je de belofte uit. Dit is een officieel, plechtig moment waarbij je aan de
anderen laat zien dat je er echt bij wilt horen.
De speltak bevestigt dat je vanaf dat moment lid bent. Een ceremonie is dus een volgens ‘vaste’
regels geordende plechtigheid.
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Overvliegen
Aan het begin en halverwege ieder seizoen is er ‘overvliegen’. De kinderen die de leeftijd hebben
bereikt om naar een andere speltak te gaan, worden met een kleine ceremonie welkom geheten
bij hun nieuwe speltak. Vaak moeten ze daarvoor nog wel een kleine opdracht uitvoeren.
Zodra kinderen toe zijn aan een volgende speltak, vliegen zij over.
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Kampen
Iedere speltak heeft bijna iedere week een opkomst. Daarnaast zijn er per seizoen één of diverse
kampen: het hoogtepunt van het scoutingseizoen. Het kamp staat vaak niet op zichzelf maar
maakt onderdeel uit van de activiteiten ervoor. Er wordt bij een kamp overnacht op de
opkomstlocatie of elders. De lengte van de kampen varieert van een nacht tot een hele week.
De bevers blijven natuurlijk in de buurt maar de welpen en scouts zoeken het verder op. De kosten
van het kamp worden apart met de ouders afgerekend en zitten niet bij de contributie
inbegrepen.

Het lidmaatschap
Wanneer een kind 2 à 3 keer heeft deelgenomen aan de wekelijkse opkomsten kan hij lid worden.
Hiervoor dient een aanmeldformulier te worden ingevuld, deze kunt u aanvragen bij de secretaris
via info@scoutingholten.nl .
Het beëindigen van een lidmaatschap kan ieder half jaar (januari en juni) en dient een maand van
te voren te worden doorgegeven.
De contributie loopt door tot en met het einde van de periode waarin de afmelding is ontvangen,
tenzij niet tijdig ontvangen.
Na aanmelding bij scouting De Korhoenders meldt het secretariaat het nieuwe lid aan bij scouting
Nederland. Je krijgt dan ook maandelijks het Scouting Magazine toegestuurd.
De contributie is vastgesteld op €120,- per jaar en wordt in 2 termijnen geïncasseerd.

Foto’s
Bij veel van onze activiteiten maakt de leiding of bestuur foto’s. Na afloop zetten we deze foto’s
op onze website en Facebook. Ouders/verzorgers tekenen bij aanmelden voor toestemming
hiervoor of vermelden wanneer zij geen toestemming geven.
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Website en social media
Wij laten graag weten welke leuke, avontuurlijke of bijzondere activiteiten plaatsvinden bij
scouting De Korhoenders. We hebben een website en we zijn actief op social media.
Voor het laatste nieuws en eerste impressies van activiteiten volg ons op
www.scoutingholten.nl

www.facebook.com/scoutingholten

Klachtenprocedure
Overal waar (vrijwillig) gewerkt wordt zijn er wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt.
U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen
streven we dan naar een goede oplossing.
Voor contact over de gang van zaken kunt u via onderstaande kanalen bij ons terecht:
o In eerste instantie kunt u met vragen en opmerkingen over uw kind(eren) terecht bij de eigen
teamleider van de speltak waar uw kind lid van is.
o Wanneer u er samen met de teamleider niet uitkomt, kunt u altijd bij het bestuur van scouting
De Korhoenders terecht. Jannie Kettelarij is het aanspreekpunt (JannieKTL@gmail.com).
o Mocht er om wat voor reden dan ook behoefte bestaan om buiten ons eigen bestuur een
vertrouwenspersoon te benaderen dan kunt u daarvoor terecht bij regio Twenteland. Ook
landelijk gezien is hiervoor een vertrouwenspersoon aangewezen. De gegevens hiervan vindt u
op de site van Scouting Nederland.
Verzekering
Wij doen er natuurlijk alles aan om te zorgen dat we veilig spelen bij scouting maar er kan altijd
iets gebeuren. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk dat onze leden voldoende zijn verzekerd
voor ziektekosten en aansprakelijkheid.
Scouting de Korhoenders is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen.
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