Scouting Sint Jorisgroep 5
OPGERICHT 3 OKTOBER 1926

V O O R WO O R D
Dit informatieboekje is een kennismaking met Scouting
Sint Jorisgroep 5. Hierin staan een aantal gegevens welke
van belang zijn voor (jeugd)leden, ouders/verzorgers van
jeugdleden en andere belangstellenden.
Heeft u opmerkingen of vragen over dit informatieboekje?
Neem dan contact op met ons secretariaat.
Veel plezier bij Scouting Sint Jorisgroep 5!

B E L A NGR I J K E GE GE V E N S
Groepshuis

Brugsestraat 49, 2587 XR Den Haag

E-mail algemeen

info@sintjorisgroep5.nl

Website

www.sintjorisgroep5.nl

Secretariaat vereniging

Mark v. Bronswijk

secretariaat@sintjorisgroep5.nl

Secretariaat stichting

Wupke Eerens

jorishuis@sintjorisgroep5.nl

Ledenadministratie

Ton van der Zwan

ledenadministratie@sintjorisgroep5.nl

IBAN

NL86INGB0006542771 t.n.v. Sint Jorisgroep 5, Scheveningen

KVK

Inschrijfnummer: S41150536 (Den Haag)

Wijzigingen lid gegevens
Berichten van verhindering

Doorgeven aan de leiding en secretariaat. Via scouts online
in te zien: (www.sol.scouting.nl - inloggen vereist).
Zo vroeg mogelijk doorgeven bij de contactpersoon van het
leidingteam van uw zoon/dochter.

Versie: september 2022
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1 . AL GE M E NE I N F O R M AT I E
De Sint Jorisgroep 5 is een zelfstandige Scoutinggroep, aangesloten bij de landelijke
organisatie: Scouting Nederland in Leusden (zoals alle Scoutinggroepen in Nederland).
Scouting Nederland is op zijn beurt aangesloten bij internationale Scouting
Organisaties (WOSM en WAGGSG).
Scouting bestaat internationaal inmiddels al meer dan 115 jaar
en is oprichting in 1907 door Robert Baden-Powell in Engeland.
In Nederland werden scouts in 1910 actief en zijn verschillende
Scoutingorganisaties in 1973 gefuseerd tot Scouting
Nederland.
Scouting wil op een speelse en leuke manier bijdragen aan een positieve
persoonlijkheidsvorming van het opgroeiende kind. In Nederland spelen meer dan
110.000 kinderen in +/- 1000 Scoutinggroepen het spel van Scouting. We zijn daarmee
de grootste jeugdvereniging van Nederland.

5
Van oorsprong is de Sint Jorisgroep 5 een traditionele jongensgroep, opgericht op 3
oktober 1926. Destijds is de Scoutinggroep ingeschreven als 5e Haagse groep van de
Nederlandse Padvinders Vereniging. Inmiddels is de Sint Jorisgroep een Scouting voor
jongens en meiden.
Het groepshuis “Jorishuis” aan de Brugsestraat 49 staat op grond van Rijksdomeinen.
Het groepshuis is eigendom van de Stichting Sint Jorishuis te Den Haag en wordt
aangestuurd door een eigen stichtingsbestuur. Sinds 1937 zit Scouting Sint Jorisgroep
5 op deze locatie gevestigd.
De groepsraad is het hoogste orgaan van de vereniging. Tijdens deze raad wordt het
beleid bepaald en alle besluiten genomen. De groepsraad bestaat uit het
groepsbestuur, alle leidinggevenden, het ondersteuningsteam en afgevaardigden van de oudercommissie.
Het groepshuis en de materiële bezittingen van de
Scoutinggroep zijn ondergebracht in de “Stichting St.
Jorishuis", ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
(nummer S41149740). Het bestuur van de Stichting wordt
gevormd door de stichtingsvoorzitter, -penningmeester
en -secretaris en een afvaardiging van de groepsraad.
Pagina 4 van 24

De Sint Jorisgroep 5 mag zich gelukkig prijzen met een groep enthousiaste mensen
(lees: deskundige vrijwilligers) die staan voor Scouting. Maar waarom kiezen kinderen
en vrijwilligers juist voor Scouting en niet voor bijvoorbeeld een voetbalvereniging,
zwemvereniging of een knutselclub?
Om hier wat dieper op in te gaan
is het belangrijk om de
doelstelling toe te lichten zoals
die door Scouting Nederland is
neergezet. Scouting is veel meer
dan het doen van activiteiten in
het bos, op het water of in het
park. Er zit een visie achter het
Scoutingspel,
die
wordt
samengevat in de spelvisie
SCOUTS. De spelvisie geeft aan
waar Scouting inhoudelijk voor
staat.

Dit
element
staat
voor
de
betrokkenheid die je als scout hebt met
de maatschappij, voor de onderlinge
verbondenheid die scouts over de
gehele wereld met elkaar voelen en
voor het internationale aspect binnen
Scouting.
Dit element staat voor de normen en
waarden
(de
'spelregels'),
de
ceremoniën en het fundament van
Scouting.
Dit element staat voor het buitenleven,
waarbij de natuur niet alleen wordt
gezien als omgeving waarin het spel van
Scouting gespeeld wordt, maar ook als
opvoedende waarde.

Dit element staat voor de persoonlijke
ontwikkeling van scouts. Scouting is niet
alleen een plezierige vrijetijdsbesteding,
maar biedt ook mogelijkheden om jezelf
te ontwikkelen en steeds weer je
grenzen te verleggen.
Dit element staat voor het werken in
subgroepen (oud leert jong) en de
toenemende zelfstandigheid van de
jeugdleden.
Staat voor het Scoutingspel zelf, de
veelzijdigheid ervan, de thematiek en
het aanspreken op de creativiteit (zowel
in fantasie als het creatief zijn in
oplossingen).
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2 . ( J E U GD ) L I D WO R DE N V A N SCO U T I NG
Nadat een lid zich bij een leeftijdsgroep aangemeld heeft, start een vrijblijvende
kennismakingsperiode van drie keer gratis meedoen. Het aangemelde kind vult het
aanmeldformulier in zodat de leiding van de leeftijdsgroep over contactgegevens van
het lid en de ouders/verzorgers bezit. Ook is hij/zij aanvullend verzekerd voor de
kijkperiode. Na een positieve proefperiode wordt overgegaan tot de definitieve
inschrijving.
Het lidmaatschap wordt verkregen door inschrijving bij Sint Jorisgroep 5. Inschrijven
kan door middel van het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij één
van onze vrijwilligers of online via onze website. Deze dient ingevuld te worden door
ouders of verzorgers indien het lid jonger dan 18 jaar is. Volwassen die lid willen
worden, vullen dit zelf in. Na ontvangst van het inschrijfformulier zal onze
ledenadministratie de definitieve inschrijving in het online ledensysteem verzorgen
(Scouts Online van Scouting Nederland).
Met het lidmaatschap van Sint Jorisgroep 5 worden de leden ook automatisch lid van
de Scouting Nederland, WOSM en WAGGGS. De daarvoor verschuldigde contributie
wordt door onze Scoutinggroep voldaan. Kijk voor meer info over de contributie in het
hoofdstuk: 4. FINANCIËN.
Mochten uw contactgegevens wijzigen (bijvoorbeeld bij verhuizing, wijziging
telefoonnummer of e-mail), geef dit dan door bij de betreffende leidinggevenden van
uw kind(eren). Zij zorgen er voor dat het secretariaat de gegevens in onze
ledenadministratie wijzigt. Of doe dit online via onze website.
Beëindiging van de contributie en het lidmaatschap kan slechts schriftelijk of per email bij onze ledenadministratie (of online via onze website) geschieden per 1 januari,
1 april, 1 juli of 1oktober, ongeacht of de groep eerder is verlaten!
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3 . O N Z E SCO U T I N G GR O E P
Onze Scoutinggroep kent diverse leeftijdsgroepen die gebaseerd zijn op persoonlijke
ontwikkeling. Alle leeftijdsgroepen hebben eigen leiding, verhalen en activiteiten.

De leeftijdsgrenzen lopen per kalenderjaar. Bij de start van het nieuwe
Scoutingseizoen, na de zomervakantie, vindt het overvliegen plaats (wissel naar
volgende leeftijdsgroep). De Sint Jorisgroep heeft de volgende leeftijdsgroepen, ook
wel speltakken genoemd:
NAAM LEEFTIJDSGROEP
Bevers
Welpen
Scouts
Explorers
Roverscouts
Vrienden van Joris
Leidinggevenden
Bestuurslid

LEEFTIJDEN
05 tot 07 jaar
07 tot 11 jaar
11 tot 15 jaar
15 tot 18 jaar
18 tot 21 jaar
Vanaf 18 jaar
Vanaf 17 jaar
Vanaf 18 jaar

De opkomsten vinden plaats in het groepshuis aan de Brugsestraat 49 in Den Haag of
omgeving (tenzij anders vermeld door de leiding). Verwacht wordt dat leden op tijd
aanwezig zijn voor de opkomst zodat er op tijd gestart kan worden. Bij verhindering
dient tijdig contact opgenomen te worden met de leiding. De officiële tijden van de
opkomsten zijn:
NAAM LEEFTIJDSGROEP
Bevers
Welpen Bandarloghorde
Welpen Bagheerahorde
Scouts ochtend
Scouts middag
Explorers
Roverscouts

OPKOMSTTIJDEN
Zaterdag van 13:00u tot 14:30u
Zaterdag van 10:00u tot 12:00u
Zaterdag van 15:00u tot 17:00u
Zaterdag van 10:00u tot 12:30u
Zaterdag van 15:00u tot 17:30u
Zaterdag van 18:30u tot 21:00u
Vrijdag van 19:30u tot 22:00u (1x per 2 weken)
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4 . F I N AN CI Ë N
De contributie is per 1 januari 2022 als volgt vastgesteld:
NAAM LEEFTIJDSGROEP
Bevers
Welpen
Scouts
Explorers
Roverscouts
Vrienden van Joris
Vrijwilligers
Buitengewoon leden

CONTRIBUTIE
€68 per kwartaal
€68 per kwartaal
€68 per kwartaal
€68 per kwartaal
€34 per kwartaal
€15 per kwartaal
€15 per kwartaal
€15 per kwartaal

De contributie gaat in, in de maand van
toetreding, bij lopende maanden naar rato. De
contributie dient te worden overgemaakt op het
volgende IBAN nummer: NL86 INGB 0006 5427 71
ten name van: “Sint Jorisgroep 5, Scheveningen”
met vermelding van de naam van het (jeugd)lid. U
ontvangt hier bericht over via onze
ledenadministratie in een contributiebrief. De
hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de
groepsraad vastgesteld.
Is uw kind in het bezit van een Ooievaarspas? Dan krijgt u korting op de contributie
doordat wij als Sint Jorisgroep 5 aangesloten zijn bij de Ooievaarspas. Afhankelijk van
andere hobby’s of sporten wordt de hoogte van
deze korting door de Ooievaarspas bepaald. Wilt u
meer weten over de korting? Vraag hiernaar bij de
leiding of de ledenadministratie. Meer informatie
vindt u ook op onze website.

&
De contributie is bedoeld voor het dekken van de kosten die nodig zijn om het
Scoutingprogramma te kunnen draaien. Een deel is bestemd voor vaste lasten zoals de
huur van het gebouw en kosten voor gas, water en licht. Omdat er soms meer geld
nodig is, als waarover een leeftijdsgroep kan beschikken, is het toegestaan om voor
bijzondere activiteiten een eigen bijdrage te vragen, bijvoorbeeld: een weekendkamp.
De eigen bijdrage is niet bedoeld voor reservevorming en zal uitsluitend gebruikt
worden voor de activiteit waarvoor het geld gevraagd is.
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De zomerkampen worden beschouwd als officiële
bijeenkomst. Hiervoor wordt naast de contributie om een
zomerkamp bijdrage aan de deelnemers gevraagd. De
leeftijdsgroepen bepalen dit bedrag zelf en dit bedrag
dient voorafgaand aan het zomerkamp te worden
betaald. Ouders/verzorgers ontvangen van de leiding
tijdig informatie hierover middels een zomerkampbrief.
Voor eventuele vragen kunt u bij de leiding terecht. Ook
de Ooievaarspas kan gebruikt worden om een gedeelte
van de kampbijdrage te vergoeden.
Veiligheid is een belangrijk onderwerp binnen Scouting.
Desondanks zit een ongeluk in een klein hoekje. Een
aantal verzekeringen is collectief door Scouting
Nederland afgesloten en maakt onderdeel uit van het lidmaatschap. Bij het
lidmaatschap horen een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en een
verzekering die de schade dekt naar aanleiding van verkeersschade. Voor meer
informatie over deze verzekeringen kunt u terecht op de website van Scouting
Nederland: www.scouting.nl.
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5 . SCO U T F I T & I NST AL L A T I E
De Scoutfit wordt gedragen tijdens de opkomst, het zomer- en weekendkampen en bij
officiële gelegenheden waar onze Scoutinggroep vertegenwoordigd is. De Scoutfit
bestaat uit:
KLEDINGSTUK:
Scoutfit blouse

Groepsdas
Dasring
Insignes
Trui

• Bevers:
− Rood
• Welpen:
− Groen
• Scouts:
− Beige
• Explorers/roverscouts: − Brique
• Bestuur/ondersteuners: − Grijs
Rode groepsdas
Dasring om de das te bundelen
Voor op de Scoutfit blouse
Blauw met oranje opdruk (optioneel)

VERKRIJGBAAR BIJ:
Aanschaffen bij de
Scoutshop

Ontvang je bij de installatie
Ontvang je bij de installatie
Ontvang je bij de installatie
Groepshuis *

* Onze gepersonaliseerde truien zijn verkrijgbaar bij de leiding of per e-mail. Meer over onze
merchandise vind je op onze website: www.sintjorisgroep5.nl/merchandise

•

•

Broek: Een stevige donkere (spijker)broek die vies mag worden en tegen een
stootje kan. Draag geen legging of synthetische stoffen omdat we vaak
kampvuur maken en met gereedschappen werken.
Schoenen: goede (waterdichte) schoenen waar je goed op kunt rennen of
afstanden kunt lopen.

Bij de ScoutShop is de Scoutfit blouse te verkrijgen. Het is mogelijk om deze via de
website (www.scoutshop.nl) te bestellen en thuis te laten bezorgen. Tevens zijn er ook
diverse ScoutShop winkels. Rotterdam, Vlaardingen en Haarlem zijn de dichtstbijzijnde
winkels. Af en toe komt de mobiele ScoutShop richting Den Haag (en omstreken) met
een beperkt assortiment. Bekijk de website van de ScoutShop voor meer informatie.
Daarnaast heeft de ScoutShop een uitgebreid assortiment
Scoutingartikelen zoals kampeermaterialen, zakmessen,
kompassen, cadeau artikelen en nog veel meer!
Bij de installatie worden badges, het groepsnaambandje en de rode groepsdas
uitgereikt aan nieuwe leden. Deze krijg je van de leiding tegen een kleine bijdrage
(€15,-). De leiding van het betreffende leeftijdsgroep bepaalt wanneer de installatie
plaats vindt. Daarvoor dien je in bezit te zijn van de Scoutfit blouse. Meer over de
installatie vind je op onze website.
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6 . L E E F T I J DS GR O E P E N
5 tot 7 jaar
Zaterdag 13:00-14:30 uur
De leeftijdsgroep van de bevers bestaat
uit een groep vrolijke meisjes en jongens.
Het beverspel speelt zich af in de wereld
van de 5 jarige Stuiter, die woont in
Hotsjietonia, een fantasierijk dorp. In het
dorp wonen nog een aantal personen, zo
is er Professor Plof en Rozemarijn, Rebbel
en Bas Bos, Sterre Stroom en Steven
Stroom, Keet Kleur en Fleur Kleur, Stanley
Stekker en Noa.
Vind je het leuk om iedere week iets leuks
te doen? Lekker buiten te spelen en
allemaal dingen te leren? Kom dan bij de bevers! Hier doe je allemaal leuke spelletjes
met kinderen die even oud zijn als jij.
Stuiter is meestal te vinden op het speelveld, maar vaak is hij ook op stap met een van
de dorp bewoners. Deze figuren zorgen voor een fantasierijk spelavontuur. De nadruk
ligt op het samen leren spelen in een veilige omgeving en de natuur. Daarnaast worden
de bevers uitgedaagd om hun fantasie te gebruiken.
De bevers zijn het liefst buiten in het bos, de
duinen, in de wijk of op het strand te vinden.
Eenmaal per seizoen gaan de bevers een
weekendje naar een (ander) groepshuis voor het
beverzomerkamp. Dit is aan het einde van het
schooljaar.
Leiding:
Leon Haas
Marissa van Leeuwen
Sofie de Kok – aspirant
Mette van Buul – aspirant
Ondersteuning:
Stanley de Zeeuw (Contactpersoon)
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7 tot 11 jaar
Zaterdag 10:00-12:00 uur
De welpen van de Bandarloghorde spelen
het Scoutingspel het liefst zoveel mogelijk
buiten in het bos, de duinen of gewoon in
de wijk. We bieden daarom een
afwisselend programma, die aansluit bij
de ontwikkeling van de welpen. Hierin
laten we de verschillende activiteitengebieden (o.a. spel, natuur, expressie,
technieken etc.) van Scouting voorbij
komen.
Zo is het elke week weer een verrassing
voor de welpen wat we gaan doen. Denk
hierbij aan bos spellen, (primitief) koken, speurtochten lopen op een postenspel. Elke
zaterdag staat plezier en nieuwe uitdagingen voorop!
Lijkt het je leuk om iedere week iets spannends te doen en/of grappige dingen te
leren, samen met andere kinderen van jouw leeftijd? Kom dan bij de welpen van de
Bandarloghorde en speel mee! Tijdens het seizoen organiseren we ook een
weekendkamp. We logeren dan
ergens in de buurt van Den Haag in
een groepshuis van een andere
Scoutinggroep. Elk seizoen sluiten we
af met het hoogtepunt van het jaar:
een te gek zomerkamp, meerdere
nachtjes ergens in Nederland. Ga je
mee?
Hopelijk tot snel!
Leiding:
Stanley de Zeeuw (contactpersoon)
Richard Omtzigt
Albert Taal
Ruben Snuverink
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7 tot 11 jaar
Zaterdag 15:00-17:00 uur
De Bagheerahorde bestaat uit een groep
actieve jongens en meisjes. We spelen in
het mensendorp van de Jungle. Samen
met Mowgli en Shanti gaan we op zoek
naar de grootste avonturen die we in
Junglebook beleven. In dit rimboeverhaal
komen de welpen één maal per week
samen bij de Raadrots. Samen beleven we
iets spannends en elke week iets anders!
Het programma van de welpen bestaat
uit spelen, Scoutinggerichte opdrachten,
speurtochten, sportieve activiteiten en
het werken aan insignes. In de zomervakantie gaan de welpen voor een aantal nachtjes
op zomerkamp in een groepshuis ergens in Nederland. Daar beleven we nieuwe
avonturen en uitdagingen.
Ook gaan we elk jaar op weekendkamp waarbij we in een groepshuis van een andere
Scoutinggroep overnachten, ergens in de buurt van Den Haag. Het is altijd leuk om
samen een weekend te beleven zonder ouders!
Bij de welpen leren we aan de hand van
het jungleboek thema in kleine groepjes
samen te werken. Met het thema
gebruiken de welpen hun fantasie, wat
bijdraagt aan hun ontwikkeling.
Leiding:
Albert Taal (contactpersoon)
Stanley de Zeeuw
Richard Omtzigt
Dexter Koot – aspirant
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11 tot 15 jaar
Zaterdag 10:00-12:30 uur
Zelf een stoofpot boven een kampvuur
koken of van een tokkelbaan af roetsjen?
Je kunt het zo gek niet bedenken, het kan
allemaal bij de scouts! Vanaf de
scoutsleeftijd ga je slapen in tenten
tijdens een weekend- of zomerkamp. Je
werkt samen met anderen in je patrouille
(subgroepjes van 5 a 7 scouts) en je doet
daar veel activiteiten mee samen.
Elk jaar doen we mee met regionale
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een
nachttocht lopen of een heerlijke drie
gangen maaltijd koken tijdens de kookwedstrijden. Samen met andere scouts uit de
regio leer je dat er meer Scouting is buiten je eigen Scoutinggroep.
Tijdens het zomerkamp overnachten we een week op een prachtig Scouting
kampeerterrein ergens in Nederland. Daar brengen we alles wat we het hele jaar
hebben geleerd in de praktijk. De kampweek wil nooit iemand missen!
Lijkt het je tof om te leren hoe je een kampvuur moet maken. Of ben je benieuwd hoe
je een boomstam kunt doorhakken met een hakbijl? Je leert het allemaal bij de scouts
leeftijdsgroep. Ga mee de uitdaging met ons aan!
Leiding:
Jurre Veen (contactpersoon)
Meike Ybema – aspirant
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11 tot 15 jaar
Zaterdag 15:00-17:30 uur
Heb je zin in actie? Dat kan bij de scouts!
Ga samen met je (nieuwe) vrienden toffe
uitdagingen aan en leer gave dingen! Leer
hakken, samenwerken, je eigen tent
opzetten, kook op je eigen kampvuurtje
en ontdek de wereld om je heen.
Je wordt zelfstandiger en leert samenwerken met anderen in de groep. Bij de
scouts doen we veel activiteiten in
patrouilles, dat zijn subgroepjes van 5 à 7
scouts. Daarmee slaap je bijvoorbeeld
samen in een tent, loop je een nacht tocht
en nog veel meer! Natuurlijk doen we ook activiteiten met alle scouts samen of
regionaal met nog meer Scoutinggroepen.
Maar Scouting is meer! Je ziet de wereld om je heen en daar leer je van! Verleg je
grenzen en leer je eigen verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen.
In het veelzijdige spelprogramma komen een aantal Scoutingtechnieken naar voren,
zoals: kampvuur maken, je eigen keuken of katapult van hout en touw pionieren,
kamperen, zwerftochten lopen/fietsen, EHBO skills en creativiteit. Je kunt het zo gek
niet bedenken. Misschien wil jij graag nog iets doen bij Scouting? Laat het de leiding
weten, dan organiseren we het!
In de zomer gaan de scouts een week, in tenten, op
zomerkamp in Nederland. Het hoogtepunt van het jaar!
Ook worden er meerdere (kampeer)weekenden
georganiseerd gedurende het Scoutingseizoen.
Leiding:
Laura Noordijk (contactpersoon)
David van Velden
Niels Wind
Jurre Veen
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15 tot 18 jaar
Zaterdag 18:30-21:00 uur
De explorers vormen samen een
“afdeling” en hebben geen leiding, maar
juist begeleiding. De explorers kunnen
prima bedenken wat ze graag willen doen
bij Scouting.
Wil je eigen plannen maken? Kom bij de
explorers! De activiteiten worden
bepaald in overleg met de explorers en de
begeleiding. Ook worden de activiteiten
door de explorers zelf uitgevoerd. Je leert
dus wat je moet doen in de voorbereiding, tijdens de activiteit neem jij de
leiding en leert zo doende al een beetje leiding geven. Dit alles met ondersteuning van
de begeleiders.
Ook maken we een eigen planning met wat we gaan doen in de komende maanden en
gaan uit van zelfbestuur. Wat inhoudt dat uit de leden van de explorers een voorzitter,
secretaris, materiaalmeester en een penningmeester wordt gekozen.
De interessegebieden waaruit de activiteiten opgebouwd kan zijn: sport en spel,
uitdagende Scoutingtechnieken, samenleving, internationaal, expressie en
buitenleven. Omdat de explorers zelf activiteiten mogen bedenken, kunnen ze doen
wat ze zelf leuk vinden! In de zomervakantie gaan we op kamp, het liefst in het
buitenland. Ook dit regelen we zelf met hulp van de begeleiding.
Begeleiding:
Dimona Klijn (contactpersoon)
Alex Moes
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18 tot 21 jaar
Vrijdag 19:30-22:00 uur
(1x per 2 weken)
De roverscouts is voor leden, die na de
explorers hun vaardigheden willen
uitbreiden. Om de week, op vrijdagavond,
zijn de opkomsten. Doorgaans zijn de
roverscoutsleden ook leiding bij een van
de andere leeftijdsgroepen. Bij de roverscouts organiseren de jongeren hun eigen
programma’s en activiteiten.
Er is dan ook geen (bege)leiding bij de
roverscouts, maar een adviseur die bij
“problemen” advies kan geven of kan
helpen. Binnen deze leeftijdsgroep stellen de roverscouts een eigen programma
samen, vormen een eigen bestuur, leren de bredere betekenis van Scouting zelf maar
het belangrijkste is de hechte band en constante gezelligheid tussen de roverscouts
zelf.
Stamadviseur:
Edith Zwart
Stamcorrespondent:
Albert Taal (Contactpersoon)
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6 . L E I D I N G & V R I J W I L L I GE R S
De leiding van Scouting Sint Jorisgroep 5 bestaat uit deskundige vrijwilligers die geheel
belangeloos hun vrije tijd (naast studie en/of werk) besteden om Scouting voor
kinderen zo leuk mogelijk te maken. Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen team van
vrijwilligers. Zij zorgen elke week weer voor een uitdagend Scouting programma voor
de jeugdleden.
Vanzelfsprekend hebben de leidinggevenden de door Scouting Nederland
georganiseerde cursussen gevolgd om deze taken met kennis van zaken uit te kunnen
voeren. Naast deze teams van leidinggevenden heeft Scouting Sint Jorisgroep 5 een
stichting- en een groepsbestuur. Deze bestaan uit vrijwilligers, waaronder een aantal
ouders van jeugdleden.
Ook zijn er vrijwilligers die zich bezig houden met bijvoorbeeld het onderhoud van het
groepshuis en materiaal, ondersteuning bij (groeps)activiteiten of helpen organiseren.
Onze vrijwilligers zetten hun vrije tijd niet alleen in tijdens de bijeenkomsten en
zomerkamp, maar soms ook op doordeweekse dagen om voorbereidingen te treffen
of zaken te regelen. Zij doen dit allemaal zonder hiervoor betaald te worden.
Binnen onze vereniging zijn we altijd op zoek naar
nieuwe vrijwilligers! Iedereen van 17 jaar en ouder
kan vrijwilliger worden bij Scouting Sint Jorisgroep 5.
Vind je het leuk om activiteiten voor kinderen te
bedenken en leiding te geven bij één van onze
leeftijdsgroepen? Of lijkt een taak in het bestuur je
wel wat? Je kunt ook af en toe als leider invallen of
elke maand onze algemene boodschappen doen.
Denk aan het organiseren en/of meehelpen van
activiteiten, koken tijdens een weekend- of
zomerkamp, als oudervertegenwoordiger en nog
veel meer.
Interesse om leiding of vrijwilliger te worden? Meer
informatie is via onze leiding en/of bestuur te
verkrijgen. Vacatures voor diverse functies zijn
online op onze website in te zien:
www.sintjorisgroep5.nl/vacatures
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7 . S CO U T I NG & O U DE R S
De Sint Jorisgroep 5 heeft een oudercommissie. De oudercommissie wordt gevormd
door oudervertegenwoordigers van leden uit de leeftijdsgroepen en vertegenwoordigen belangen van de jeugdleden in onze groepsraad.
Naast de leiding kunt u ook de oudervertegenwoordiger van de leeftijdsgroep
benaderen voor vragen of problemen. Voor meer informatie kunt u bij de leiding
terecht of leest u op onze website.
We kunnen niet zonder regelmatig contact met ouders, de inbreng van ouders en hulp
van ouders. Contact met onze vrijwilligers is altijd mogelijk, ook buiten de opkomsten.
De contactgegevens staan achterin dit informatieboekje. Ook kan contact gezocht
worden via onze website.
Hulp en inbreng van ouders is onder meer mogelijk:
• Bij het vervoer van jeugdleden met (zomer)kampen;
• Bij hand- en spandiensten zoals onderhoud en andere klussen;
• Bij het ondersteunen tijdens activiteiten zoals Koningsdag, de open dag of bij
reguliere opkomsten;
• Door een functie uit te oefenen in het bestuur, als leiding; de oudercommissie
of de kascontrole commissie;
• Door deel te nemen aan een commissie die activiteiten organiseert zoals
Koningsdag, open dag,
nieuwjaarspel, kascontrole
etc.
Mocht u als ouders/verzorgers
belangstelling hebben voor één van
bovenstaande taken, dan bent u van
harte welkom. Neem contact op met
de leiding.
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8 . O V E R I GE I NF O R M AT I E
Met het aangaan van het lidmaatschap van onze vereniging gaat u ook akkoord met
het huishoudelijk reglement van Scouting Sint Jorisgroep 5. Hierin staan alle regels
waar wij ons als leden en als vereniging aan houden. U kunt het reglement downloaden
op onze website.
Voor promotiedoeleinden van onze vereniging
maken wij regelmatig gebruik van foto's van
leden. Denk aan illustraties op onze website,
social media, nieuwsbrief en offline uitingen om
onze vereniging te promoten zoals een flyer,
poster en ons Scouting Magazine.
Is dit bezwaarlijk dat uw zoon/dochter in beeld wordt gebracht, dan kan dit kenbaar
gemaakt worden op het inschrijfformulier van Scouting Sint Jorisgroep 5. Wij zullen
dan, zoveel als in ons vermogen ligt, rekening houden met dit bezwaar. Op een later
moment aangeven dat dit bezwaarlijk is? Doe dit dan via de leiding.

&
Gegevens van leden worden digitaal opgeslagen in ons ledensysteem: Scouts Online
(www.sol.scouting.nl). Voor het gebruik van deze gegevens houden wij ons aan de wet
op de privacy volgens het protocol van Scouting Nederland.
Leden kunnen zelf gegevens wijzigen, maar ook de leiding wordt hier graag van op de
hoogte gebracht voor communicatie met leden/ouders.
Scouting Sint Jorisgroep 5 waarborgt de privacy van haar leden zoals beschreven staat
in het privacybeleid en -verklaring. Hierover kunt u meer lezen op onze website:
www.sintjorisgroep5.nl/privacy.
Een vertrouwenspersoon is een persoon waar vrijwilligers, jeugdleden of ouders in
vertrouwen kunnen praten. Dit kan gaan over een concreet voorval, maar ook over
een onderbuikgevoel, problemen en twijfels. De vertrouwenspersoon heeft als doel
dat de hulpvrager zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen.
Vertrouwenspersoon:
Johan van Alphen (vertrouwenspersoon-johan@sintjorisgroep5.nl)
Dimona Klijn (vertrouwenspersoon-dimona@sintjorisgroep5.nl)
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Gaande weg het seizoen worden de leden d.m.v. e-mails geïnformeerd over het
Scouting programma en overige belangrijke zaken. Dit gebeurt vanuit de leiding van
leeftijdsgroepen zelf. Daarnaast ontvangen alle leden en/of ouders van leden jaarlijks
een aantal keer de nieuwsbrief van onze groep per e-mail. Onze leeftijdsgroepen
hebben ook WhatsAppgroepen om informatie en foto’s te delen met ouders/leden.
Scouting Sint Jorisgroep 5 is via enkele social media kanalen te vinden. Naast onze
website plaatsen we ook regelmatig berichtjes en foto’s op: Facebook, Instagram en
LinkedIn. Volg ons om op te hoogte te blijven. Via social media plaatsen we niet meer
informatie dan de leiding naar ouders/verzorgers communiceren.

&
Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden
belangrijk en heeft daarom een gedragscode voor de vrijwilligers opgesteld. Leiding en
overige vrijwilligers houden zich aan deze gedragscode. Daarnaast onderschrijft
Scouting Sint Jorisgroep 5 het protocol ongewenst gedrag van Scouting Nederland.
Voor leidinggevenden is daarom een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Meer
hierover staat op onze website beschreven.
Voor leden en buitenstaanders is het mogelijk
om het groepshuis te huren voor bijeenkomsten,
workshops, verjaardagen en activiteiten. Het is
niet mogelijk om het groepshuis voor
overnachtingen te huren. Vraag bij de leiding
naar de mogelijkheden. Vrijdagavond en de
gehele zaterdag zijn sowieso uitgesloten van
externe verhuur.

&
Bij ons groepshuis zijn geen speciale parkeermogelijkheden. De parkeerplaatsen op de inrit naar ons
clubhuis zijn niet bestemd voor de Scoutinggroep.
Daarom willen we dringend verzoeken gebruik te maken
van de parkeergelegenheid aan de Brugsestraat en
omgeving (betaald parkeren).
Fietsend of met het OV is ons groepshuis uitermate goed
bereikbaar. De fietsen kunnen naast ons terrein geplaatst
worden en de tram/bus stopt op loopafstand.
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Voor informatie over de dagelijkse gang van zaken bij de leeftijdsgroepen kan men
terecht bij de desbetreffende leiding. Voor de overige zaken kan men terecht bij de
leden van het bestuur. Voor algemene informatie over Scouting is www.scouting.nl de
aangewezen plek.
Tot zover deze algemene kennismaking met Scouting Sint Jorisgroep 5. Het is natuurlijk
niet mogelijk om alle vragen in dit boekje te beantwoorden. Is iets nog niet duidelijk,
of wilt u nog meer weten over Scouting Sint Jorisgroep 5? Neem dan gerust contact op
met de leiding van uw dochter/zoon of één van de bestuursleden. Op www.scouting.nl
staat algemene informatie over Scouting en op de website www.sintjorisgroep5.nl
staat nog meer informatie over onze Scoutinggroep.
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9 . R U I M T E V O O R AA NT E K E N I N GE N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 0 . CO NT A CT G E GE V E N S
Groepshuis
Brugsestraat 49
2587 XR Den Haag
070-3556342 (groepshuis) | 06-14432754 (b.g.g.)

Bestuur: Voorzitter
Vacature
groepsvoorzitter@sintjorisgroep5.nl

Bevers
Leon Haas
bevers@sintjorisgroep5.nl

Bestuur: Secretariaat
Mark van Bronswijk
secretariaat@sintjorisgroep5.nl

Welpen Bandarloghorde
Stanley de Zeeuw
bandarloghorde@sintjorisgroep5.nl

Bestuur: Groepsbegeleider
Leon van der Hoeven
groepsbegeleider@sintjorisgroep5.nl

Welpen Bagheerahorde
Albert Taal
bagheerahorde@sintjorisgroep5.nl

Bestuur: Penningmeester
Vacature
penningmeester@sintjorisgroep5.nl

Scouts Ochtend
Jurre Veen
ochtendscouts@sintjorisgroep5.nl

Bestuur: Algemeen lid
Erik-Jan Boots
algemeenlid-erikjan@sintjorisgroep5.nl

Scouts Middag
Laura Noordijk
scouts@sintjorisgroep5.nl

Bestuur: Allen
bestuur@sintjorisgroep5.nl

Explorers
Dimona Klijn
explorers@sintjorisgroep5.nl

Ledenadministratie
Ton van der Zwan
ledenadministratie@sintjorisgroep5.nl

Roverscouts
David van Velden
roverscouts@sintjorisgroep5.nl

Benieuwd naar onze vacatures? Ga naar: www.sintjorisgroep5.nl/vacatures
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