
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oss, 9 oktober 2018 

NOTULEN OUDERAVOND 2018 
 

1. Opening  
Ruud van Workum (vz.) opent de ouderavond om 20.17u  
 

a. Voorstellen bestuur  
Het bestuur wordt voorgesteld, het bestuur bestaat uit: 
- Voorzitter  : Ruud van Workum 
- Penningmeester : Wouter van der Sanden 
- Secretaris  : Daan van Workum 
- Alg. bestuursleden : Anthos Ceelen (groepsbegeleider) 

Stefanie van Kuppenveld (vertrouwenspersoon) 
Ninke van der Heijden (website beheer/archivaris) 
Vera van Oorschot (kleding beheer) 
  

2. Vaststellen Agenda  
De agenda wordt goedgekeurd. 
 

3. Speltakken  
Bevers  
Het beverteam stelt zich voor.  
De bevers zijn 4-7 jaar oud, zijn dit jaar begonnen met 7 kinderen, hebben er nu 21.  
Het is een leuke enthousiaste groep, draaien zaterdag van 10.00-12.00. 
Het een wisselend programma in de thema’s van het dorp Hotsjitonia. In Hotsjitonia 
wonen allerlei bijzondere personages met elk hun eigen thema. Deze thema’s worden 
in de opkomstprogramma’s verwerkt en de kinderen kunnen hierbij insignes 
verdienen. De Bevers zijn nu bij het thema/insigne van Stanley Stekker.  
 
De maximale groepsgrootte is 20 kinderen. Momenteel zijn er veel try-out sporters 
vandaar dat we iets boven het aantal zitten.  
 
De Bevers hebben momenteel nog geen werkzaamheden voor extra bijverdienste voor 
het kamp. Het idee is om een knutselmarkt met de kinderen te organiseren voor de 
ouders. 
 
De Bevers doen mee aan de bever-doe-dag. Dit is de regionale activiteit voor alle 
bevers van de scoutinggroepen uit onze regio.  
 
De Bevers houden twee weekenden per jaar, in januari wordt er een ouder-kind 
weekend georganiseerd. Het één na laatste weekend van het seizoen wordt het 
afsluitende weekend gehouden. De Bevers slapen dan twee nachtjes op de blokhut. 
Dit weekend is in thema, afgelopen jaar was dit wetenschap.  
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Welpen  
De Welpen bestaan uit jongens en meisjes. 
Bij de meisjes zijn er 12 leden. Het team stelt zichzelf voor.  
Bij de jongens zijn er 25 leden. Het team stelt zichzelf voor. 
 
De Welpen zijn 7 tot 11 jaar oud. Ze draaien soms samen, soms apart van elkaar. 
Veel wisselende activiteiten tussen knutselen, sport, spel en scouting activiteiten. 
Het thema waarin de opkomsten zich afspelen is Jungle Book. 
 
De regioactiviteit voor de welpen is de welpen jungle dag.  
 
Het welpenteam doet mee aan de scouting loterij om extra bij te verdienen voor kamp. 
Daarnaast ook frituurvet inzameling, u kunt oud frituurvet op onze blokhut inleveren. 
Het welpen team organiseert ook het Saalvoetbaltoernooi. Dit is een activiteit voor 
alle groepen uit onze regio. Dit jaar mogen ouders zich ook met een team inschrijven. 
De inkomsten hieruit komen ten goede van het welpenkamp.  
 
De Welpen gaan de eerste week van de zomervakantie op kamp. Hier is altijd een 
thema aan te verbonden. Afgelopen jaar was dit sprookjes, samen met sneeuwwitje 
hebben ze veel leuke spellen in dit thema gedaan.  

 
Scouts  
Het Scouts team stelt zichzelf voor. 
De Scouts zijn jongens en meiden tussen 11 en 14 jaar, momenteel zijn er 19 scouts. 
Ze draaien op zaterdag middag van 13:00u tot 15:00u. 
Ze hebben een variërend programma tussen spel en sport. 
 
De Scouts houden op 31 december een oliebollenactie als bijverdienste voor hun 
zomerkamp. Daarnaast werken de Scouts mee aan de collecte voor kinderhulp. 

 
De regionale activiteit voor de Scouts is de RSW (Regionale Scouting Wedstrijden). Hier 
strijden de scouts tegen andere groepen in scoutingtechnieken.  
De nummer 1, 2 & 3 van dit weekend gaan door naar de LSW (Landelijke Scouting 
Wedstrijden). Dit behaalt onze groep met enige regelmaat.  
 
De Scouts houden jaarlijks een herfstweekend in thema. 
Daarnaast gaan ook de Scouts in de eerste week van de zomervakantie op zomerkamp. 
Afgelopen jaar zijn ze in Moergestel geweest. De Scouts gaan back to basic op een 
terrein in het bos, met een erg afwisselend programma.  

 
Explorers 
Het Explorer team stelt zich voor. 
De Explorers zijn jongens en meiden van 14-17 jaar, zij draaien op woensdagavond. 
Er zijn momenteel 21 Explorers. 
Het Explorer team is geen leiding maar begeleiding voor de leden. De Explorers zijn zelf 
verantwoordelijk voor het in elkaar zetten van hun programma en krijgen daarbij 
hulp/begeleiding van het team. 
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De Explorers hebben een Herfstweekend 2 t/m 4 november. Het eerste weekend april 
hebben ze regioweekend. Dit is zonder competitie maar gezellig met de andere 
groepen. 
 
De werkzaamheden  van de Explorers zijn zeer divers, er wordt veel gewerkt om zo 
luxe mogelijk kamp te draaien. Ze draaien vaak garderobe bij de Rusheuvel bij 
evenementen. Daarnaast werken ze veel voor Berghege en bij de break out run. 
 
De Explorers gaan in de tweede week van de zomervakantie op kamp. Ze gaan altijd 
naar een terrein in het buitenland. Afgelopen jaar zijn ze in Brugge in België geweest. 
Per drie jaar is er altijd één kamp verder weg zoals ze bv. in Zweden, Denemarken en 
Engeland zijn geweest.  

  
Pivos (roverscouts) 
De Pivo’s zijn 17 tot 21 en draaien zonder begeleiding op dinsdagavond van 20:00u tot 
22:00u. Vorig seizoen waren ze maar met 3 leden , dit seizoen met 9 leden. Ze kunnen 
nu dan ook meer aan hun eigen programma’s doen. 
 
De Pivo’s krijgen financieel geen ondersteuning meer vanuit de groep. Alle activiteiten 
en/of weekenden moeten zij zelf bekostigen. Ze betalen daarom ook een beperkte 
contributie.  
 
De Pivo’s hebben ook werkzaamheden om een weekend weg te bekostigen, zij gaan 
werken op Halloween Night bij de Geffense plas.  
 

- Er komt een vraag of de Pivo’s ook een eigen kleur groepsshirt hebben: 
De Pivo’s dragen het zwarte shirt met blauw logo, zoals ook de stam draagt. 

 
STAM  
Alle leden boven de 21 jaar oud mogen stamlid worden.  
De Stam draait 1x in de maand op de eerste vrijdagavond van de maand.  
De Stam gaat om het jaar een weekend weg wat ze zelf organiseren. Het andere jaar 
gaan ze naar de Scout-In (landelijk trainingsweekend).  

 
Vrienden van de Saal   
Dit is een speltak voor alle belangstellende/betrokkenen van 18 jaar en ouder in onze 
groep. Hier mogen ouders ook deelnemen. De Vrienden van de Saal hebben 3 á 4 keer 
per jaar een activiteit die door leden zelf georganiseerd wordt. Dit varieert van een 
barbecue, wandel-/fietstocht tot puzzelspellen. Vaak wordt er afgesloten met een 
gezellig drankje op de blokhut. Hier kan men zich vrijblijvend voor aanmelden via 
secretaris@scoutingsaal.nl .  

 
Groepsactiviteiten 
Drie keer per jaar hebben we een groepsactiviteit. Dit zijn het Overvliegen, de 
Kerstviering en de Seizoensafsluiting. Deze worden georganiseerd door de 
activiteitencommissie. Ouders die interesse hebben om hierbij te helpen zijn altijd 
welkom. De Activiteitencommissie is een aantal jaar geleden ontstaan om de 
leidingteams te ontlasten.  
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4. Algemene zaken Saal  

Sociale veiligheid 
Stefanie van Kuppenveld is de vertrouwenspersoon van onze groep en legt in deze rol onze 
acties en beleid op het gebied van sociale veiligheid uit. 
  
Scouting is de laatste tijd een aantal keer negatief in het nieuws geweest. Met gebeurtenissen 
rondom Jos B. en de scouting leiding in Zeeland. Uiteraard doen wij er binnen onze groep alles 
aan om soortgelijke misstanden te voorkomen. 
 
We hebben voor de leiding/stam een huishoudelijk reglement en gedragscode. We draaien al 
onze opkomsten door middel van het vier-ogen principe. Dit betekent dat de leiding en kind 
nooit één op één contact hebben. Daarnaast zijn al onze leiding en leden van 18 jaar en ouder  
in het bezit van een geldig VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), deze staan ook geregistreerd bij 
Scouting Nederland. 
 
Het Huishoudelijk Reglement en de Gedragscode worden niet verspreid onder ouders, deze 
zijn enkel voor ons eigen kader. Er mogen uiteraard altijd vragen over de inhoud hiervan 
gesteld worden.  

 
Scouting Academy  
Scouting Academy verzorgt de opleidingen voor onze leiding op verschillende niveaus.  
Hier leert de leiding basis vaardigheden over programma maken, leiding geven en veiligheid.  
Na de basiscursus kunnen er ook vervolg-/verdiepingscursussen en kamptrainingen gevolgd 
worden.  
 
De praktijkbegeleider binnen onze groep is Marijke Rutjes, haar taak is om vaardigheden en 
competenties met leiding te bespreken en zo het opleidingsprogramma per persoon te 
bepalen.  
 
Onze leiding loopt ook stages bij andere groepen om daar weer van te leren en eventueel 
nieuwe inzichten en programma ideeën op te doen. Binnen onze groep hebben we ook ruimte 
voor stages van andere groepen maar ook voor maatschappelijke stages.  

 
Naast de cursussen kennen we ook de doorlopende leerlijn vanuit Scouting Nederland. Deze 
leerlijn wordt op acht verschillende activiteitengebieden op het niveau per speltak 
aangeboden en gevolgd. Hierdoor leren de kinderen steeds moeilijkere en uitdagendere 
scoutingtechnieken. Denk er hierbij bijvoorbeeld aan dat de Bevers bouwwerken kunnen 
maken van sate-prikkers en kurken, dat de Welpen leren om een driepoot te knopen en dat er 
bij de Scouts en Explorers volledig bouwwerken worden gepionierd. Zo gaat het bijvoorbeeld 
ook van cakejes bakken, naar soepjes op houtvuur koken tot volledige menu’s uit een Dutch 
oven.  
 
Kleding  
Vera van Oorschot geeft uitleg over het uniform en de wijze van bestellen. 
Ons uniform bestaat uit een Scoutfit (blouse), blauwe broek, das en dasring. Iedere speltak 
heeft een eigen kleur Scoutfit. De kleding wordt besteld via de speltak, zij verzamelen de 
informatie en melden het bij Vera. Hierdoor kunnen we de kleding in één keer centraal 
bestellen. Ouders ontvangen hier een factuur voor vanuit de groep.  
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Nieuwe leden krijgen de insignes van de groep, bij overvliegen naar de volgende speltak zijn 
deze kosten voor het lid zelf.  

  
Vaak verkopen ouders uniformen door aan elkaar, hier bemiddelen wij als groep niet in. Dit 
wordt door ouders onderling geregeld. 
 
5. Financiële punten  

Penningmeester Wouter van der Sanden ligt het financiële boekjaar 2017-2018 toe. De 
boekjaren van onze groep gaan per seizoen en niet per jaar. We zijn verplicht als groep hier 
inzicht in te geven omdat wij contributie en subsidie ontvangen. Daarnaast geeft Wouter 
inzicht in wat de kosten per kamp zijn, dit om ook hier een helder beeld in te scheppen. We 
zijn een financieel gezonde groep, de contributie voor komend seizoen blijft gelijk.  
 
6. Bestuursverkiezing  
               Algemeen bestuurslid  

               - Ninke van der Heijden  Aftredend en niet herkiesbaar 
Groepsbegeleider 

                             - Anthos Ceelen                Aftredend en herkiesbaar 
 
Igor Bokmans is verkiesbaar als algemeen bestuurslid.  
Igor is jaren welpenleiding geweest maar is hier afgelopen jaar mee gestopt. Hij wil zich toch 
blijven inzetten voor de groep en stelt zich daarom verkiesbaar.  
 
Er zijn 34 aanwezigen met stemrecht. 

- Anthos krijgt als stemming: 29 x ja, 2x nee en 3x blanco. Anthos wordt hiermee herkozen 
als Groepsbegeleider. 

- Igor krijgt als stemming: 34x ja. Igor wordt hiermee gekozen als algemeen bestuurslid. 

 
We nemen als groep afscheid van Ninke van der Heijden en bedanken haar met bloemen voor 
haar jarenlange inzet als bestuurslid. 
 

               8. Vragen vanuit de ouders  
 Er zijn geen vragen vanuit de ouders.  
 

9. Sluiting 
Voorzitter Ruud van Workum bedankt iedereen voor de aandacht en sluit de ouderavond om 
21.29 
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