Vereniging
Informatie voor nieuwe leden
Wij heten uw kind en u, als ouder of verzorger, van harte welkom bij Scouting Niftarlake!
Scouting is een superleuke, actieve en uitdagende manier om vrije tijd te
besteden. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving,
zelfstandigheid en ontwikkeling zijn belangrijke thema’s binnen Scouting.
We geven u met deze brief graag meer informatie over onze vereniging.

De groep
Een Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, we
noemen dat speltakken. Bij onze vereniging zijn acht van deze speltakken:
welpen (7-11 jaar), landscouts (11-15 jaar), zeeverkenners (11-15 jaar),
explorers (15-18 jaar), wilde vaart (15-18 jaar), roverscouts (18-21 jaar), plusscouts (18 jaar en ouder) en stam (21 jaar en
ouder). Van deze speltakken richten landscouts en explorers zich vooral op het land, zeeverkenners en wilde vaart richten
zich op het water, de overige speltakken doen zowel land- als wateractiviteiten.
De meeste speltakken komen op zaterdag samen; dit heet een opkomst. De
welpen spelen in het thema van het Jungleboek. De leiding draagt de naam van
een Jungleboekfiguur. Een groep welpen wordt een ‘horde’ genoemd. De horde is
vervolgens weer opgedeeld in kleine, vaste groepjes. Zo’n groepje heet een ‘nest’
en ieder nest draagt de naam van een kleur. In elk nest krijgen twee kinderen wat
meer verantwoordelijkheden dan de andere kinderen. De welp die aan het hoofd
staat, heet een ‘gids’, de tweede welp heet een ‘helper’. De gids heeft 2 gele
bandjes op de blouse, de helper 1 geel bandje.
De landscouts zijn opgedeeld in patrouilles. Elke patrouille heeft een
patrouilleleider en een assistent patrouilleleider. De patrouilles hebben een kleur en
zijn herkenbaar aan een gekleurd lint op de linker schouder. De patrouilleleider
heeft twee witte bandjes op de linker borstzak.
Het hoofd van de zeeverkenners heet de
‘schipper’. De zeeverkenners zijn
opgedeeld in bakken. Bij elke bak hoort
een kleur en een eigen boot. De materialen van elke boot zijn ook gemarkeerd in
de bewuste kleur. In elke boot zitten 3 zeeverkenners met wat meer
verantwoordelijkheden dan de andere kinderen. De zeeverkenner die aan het
hoofd staat heet bootsman. De tweede heet kwartiermeester en de derde heet
materiaalmeester.
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Opkomst
Vanaf de welpen tot en met de explorers/wilde vaart beginnen en sluiten we de opkomsten met de hele speltak. Dit gebeurt
door middel van het hijsen en strijken van de vlag. Het openen en sluiten is als het oversteken van de ‘grens’. Binnen deze
grenzen gelden de regels van het Scoutingspel. Het is natuurlijk de bedoeling dat uw kind iedere opkomst aanwezig is. Kan
uw kind een keer niet komen? Bel of mail dan op tijd naar de leiding om dit te laten weten! Meestal vinden de opkomsten
alleen plaats met de eigen speltak, maar er worden ook gezamenlijke activiteiten ondernomen. Op die manier leren we
elkaar ook beter kennen.

Scoutfit
Vanaf het moment dat je lid bent geworden bij de groep draag je
de zogenaamde Scoutfit blouse. De Scoutfit blouse laat zien dat
je bij Scouting hoort. De kleur geeft aan bij welke speltak je zit en
neemt de ongelijkheid tussen de leden onderling weg. Zo ziet
iedereen er hetzelfde uit en is er geen verschil.
Bij iedere activiteit, zoals de wekelijkse opkomst, het kamp en
jaarlijkse groepsactiviteiten, doe je als lid van Scouting je Scoutfit
aan. Als je nog niet bent geïnstalleerd, mag je alleen de
blouse/trui dragen, zonder tekens, das en dasring. Zodra je
geïnstalleerd bent, mag je je complete Scoutfit dragen.
Je Scoutfit-blouse is verkrijgbaar bij de Scoutshop via www.scoutshop.nl. Op de website van de ScoutShop vind je ook de
adressen van de fysieke ScoutShop-winkels. Andere benodigdheden, zoals de das en tekens voor op de blouse, kun je via
Scouting Niftarlake aanschaffen. Zie verderop onder het kopje ‘Installatiepakket’.
Bij bijzondere gelegenheden, zoals de Nationale Herdenking op
4 mei, dragen we allemaal ook de Scoutfit-broek. Die kun je voor
die gelegenheid van de vereniging lenen. Voor de gewone
activiteiten is een blauwe, katoenen spijkerbroek prima (geen
kunststof trainingsbroek). Samen met een paar stevige schoenen
(geen slippers of laarzen) is de Scoutfit compleet!
Voor de zeeverkenners is het tijdens het zeilseizoen verplicht om
een regen-/zeilpak en zwemvest mee te nemen. Het zwemvest krijg
je van ons in bruikleen. Je mag geen regen/zeilpak aan zonder
zwemvest. Ook hier geldt dat je goede schoenen aan moet;
slippers en laarzen zijn niet toegestaan in de boot.

Installatie
Je hebt al een paar keer meegedraaid met de groep en besluit lid te worden van de groep. Na een aantal weken plezier te
hebben gemaakt en al veel leuke activiteiten te hebben gedaan, is het tijd dat je echt wordt verbonden aan de groep.
Scouting kent de traditie een nieuw lid van een speltak te installeren. Het installeren is niet alleen voor de nieuwe leden van
de groep, maar ook voor nieuwe leden van een speltak. Je wordt dus niet alleen geïnstalleerd als je voor het eerst bij
Scouting bent, maar ook als je bent ‘overgevlogen’ naar een oudere speltak.

De traditie
Ouders, overige familie en vrienden zijn welkom om deze ceremonie mee te vieren. Meestal worden er meerdere kinderen
tegelijkertijd geïnstalleerd. Tijdens het installeren komt elk kind naar voren en geeft de linkerhand aan de leidinggevende.
Met de rechterhand maakt het kind de Scoutinggroet en spreekt het de Scoutingbelofte uit. Het kind belooft dan zijn best te
gaan doen voor de groep, iedereen te helpen en plezier te hebben in het Scoutingspel. Als de belofte is uitgesproken krijg je
de tekens voor op je Scoutfit en tenslotte wordt de groepsdas omgedaan. Vanaf de installatie hoor je echt bij de groep!

Overvliegen
Als een kind oud genoeg is, gaat het naar de volgende speltak. Binnen Scouting
heet dit overvliegen. Er wordt meestal in groepjes overgevlogen. Bij het
overvliegen zijn vaak (bijna) alle speltakken betrokken, dus dat vieren we met de
hele groep. Ouders en broers/zussen zijn welkom bij het overvliegen. De
kinderen die overvliegen, mogen voordat zij gaan overvliegen eerst al een paar
keer kijken bij de volgende speltak. Afhankelijk van de speltak gaan de kinderen
dan ook een andere kleur blouse dragen.
Welpen die gaan overvliegen kunnen bij Scouting Niftarlake tussen twee
speltakken kiezen: zij kunnen overvliegen naar de landscouts of naar de
zeeverkenners. Om de keuze makkelijker te maken draaien de (oudere) welpen
in de periode voordat ze moeten kiezen een paar opkomsten met deze
speltakken mee.

Badges en insignes
Badges en insignes laten zien wat de kinderen allemaal al hebben gedaan of hebben geleerd. Als een kind een bepaalde
vaardigheid heeft opgedaan, krijgt het een insigne van de speltakleiding. Dit insigne mag op de Scoutfit-blouse geplaatst
worden. Bij Scoutingterreinen kun je badges kopen om te laten zien dat je daar geweest bent. Ook voor de rollen in de
nesten, patrouilles of bakken worden gekleurde linten gebruikt die op de blouse gedragen worden. Deze worden uitgereikt
door de speltakleiding.

Installatiepakket
Leden van Scouting Niftarlake bieden we een Installatiepakket aan. Dit pakket
bestaat uit:


Installatieteken Scouting Nederland



Speltakteken (iedere speltak heeft een eigen badge)



Naambandje Scouting Niftarlake



Badge Scouting Niftarlake



Das Scouting Niftarlake



Dasring

Dit volledige pakket kost €17,50 * en kan worden besteld in onze eigen webshop:
webshop.scoutingniftarlake.nl
De Scoutfit-blouse dient u zelf bij ScoutShop (www.scoutshop.nl) aan te schaffen.

Overvliegpakket
Als je overvliegt, heb je al onderdelen van het Installatiepakket, zoals je das en
dasring.
We bieden je dan een Overvliegpakket:


Installatieteken Scouting Nederland



Speltakteken



Naambandje Scouting Niftarlake



Badge Scouting Niftarlake

Dit beperkte pakket kost €6 * en koopt u ook via onze webshop. De Scoutfit-blouse (indien een andere kleur!) dient u zelf bij
de ScoutShop aan te schaffen.
Je mag je installatieteken en naambandje ook van je vorige blouse overzetten. Neem het dan los mee voor de installatie.
Dan heb je alleen nog een speltakteken (€ 2) en een losse groepsdas (€ 9) nodig, beiden in de webshop verkrijgbaar.
* Prijzen zijn gebaseerd op inkoopprijzen bij Scoutshop en andere leveranciers.

Scouting Niftarlake kleding
Verder zijn er speciale Scouting Niftarlake hoodies en T-shirts te koop. Deze zijn
donkerblauw met voorop het logo van de vereniging en achterop in het oranje de
tekst Scouting Niftarlake Breukelen en kun je bijvoorbeeld dragen tijdens kamp of
onder/over je Scoutfit.


Sweater: €22,50



T-Shirt: €10

De kleding bestel je ook via de Scouting Niftarlake webshop.

Communicatie
We communiceren op verschillende manieren met ouders en andere belangstellenden:
− E-mail
Directe informatie over een opkomst of een kamp krijgt u altijd via een mail van de speltakleiding.
− Niftarlake Nieuws!
Alle ouders, jeugdleden en geïnteresseerden ontvangen regelmatig deze digitale nieuwsbrief in hun mailbox.
− Website – www.scoutingniftarlake.nl
Hierop staat veel informatie over onze vereniging, waaronder een kalender met activiteiten (behalve reguliere opkomsten).
− Facebook – www.facebook.com/scoutingniftarlake
Like deze algemene pagina en u wordt regelmatig op de hoogte gehouden! We hebben ook een besloten Facebookgroep.
Deze is alleen voor leden en hun ouders. Hierop staan regelmatig foto’s van de opkomsten en kampen, zodat u een beetje
mee kunt genieten. Wilt u hier lid van worden? Vraag het de speltakleiding! Zij kunnen u per e-mail uitnodigen.
− Twitter – @scNiftarlake of http://twitter.com/ScNiftarlake/
Volg ons en u bent direct op de hoogte!

Financiën
Voor alle leden van Scouting Niftarlake is een W.A.-ongevallenverzekering afgesloten (via Scouting Nederland). De kosten
van deze verzekering zijn opgenomen in de contributie. De kampen staan financieel geheel los van de contributie en dienen
apart te worden voldaan. De prijzen voor een kamp variëren van kamp tot kamp. Net als de contributie proberen we de
kosten altijd zo laag mogelijk te houden. Daarom doen wij een paar keer per jaar ook mee aan acties, bijvoorbeeld collectes.
De deelname hieraan varieert per speltak.

Vrijwilligers
Onze vereniging wordt volledig gerund door vrijwilligers. Het vrijwillige
bestuur stuurt de vereniging aan, maar ook alle leidinggevenden en
helpende handen waarop de groep draait doen dit volledig vrijwillig.
Zonder hulp van ouders kunnen wij een actieve vereniging als Scouting
Niftarlake nooit draaiende houden. We kunnen u hulp goed gebruiken!
Bijvoorbeeld bij klussen als tenten opvouwen na een kamp, kookstaf op
een kamp, kascontrolecommissie of bijvoorbeeld als
begeleider/leidinggevende van een speltak. Als u hier meer informatie
over wilt, kunt u contact opnemen met de speltakleiding of met het
communicatieteam (communicatie@scoutingniftarlake.nl).
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust! De speltakleiding van uw kind vertelt u graag meer over Scouting!

