Basisinformatie over
Scouting Jutters Willemsoord
voor leden, ouders en
overige belangstellenden.
Uitgave januari 2019

Voorwoord

Dit informatieboekje is een kennismaking met Scouting Jutters Willemsoord. Hierin
staan een aantal gegevens welke van belang zijn voor leden en ouders van (aspirant)
jeugdleden.

BeLANGRIJKE GEGEVENS
Groepshuis:

Scoutinguldemond, C.G.Geusstraat 59,
1785 EA Den Helder.
Wachtschip:
ms Poseidon, ligplaats:
Het Nieuwe Werk 54, 1781AL Den Helder.
Secretariaat vereniging: Molenvaart 277, 1761AG Anna Paulowna
Secretariaat stichting:
Noordzeestraat 52, 1784BS, Den Helder,
 0223 612548, rieuwertsanderse@ziggo.nl
IBAN:
NL19 RABO 0150 5928 92 t.n.v. Scouting Jutters
Willemsoord, BIC: RABO NL2U
Incassant-ID: NL66 ZZZ3 7142 9580 000
Wijzigingen:
Doorgeven aan secretariaat of op www.scouting.nl (wel
even inloggen)
Berichten van
Zo vroeg mogelijk bij de teamleid(st)er van
verhindering:
uw zoon/dochter.
Vertrouwenspersoon:
L. Steenmeijer-Tessels,  0223 644364
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Scouting Jutters Willemsoord

Scouting Jutters Willemsoord is (zoals alle scoutinggroepen in Nederland)
aangesloten bij Scouting Nederland. Scouting is een vorm van jeugd- en
jongerenwerk welke men over de hele wereld tegenkomt. Scouting Nederland is
op zijn beurt aangesloten bij internationale scouting organisaties. Scouting
Jutters Willemsoord is opgericht in 1946 en ondertussen uitgegroeid tot de
grootste groep van Den Helder en telt ongeveer 200 leden. In principe is
iedereen welkom bij Scouting Jutters Willemsoord. Dit geldt voor zowel meisjes
als jongens.
Scouting Jutters Willemsoord bestaat uit een stichting en een vereniging. De
stichting beheert het varend materiaal van de groep. De vereniging de overige
zaken. De leden zijn ondergebracht in de vereniging. De besturen van stichting
en vereniging bestaan uit leidinggevenden en ouders van juniorleden. Binnen de
groep is de groepsraad het hoogste bestuursorgaan. In de groepsraad hebben
alle leidinggevenden, (gekozen vertegenwoordigers van) overige leden en een
aantal ouders zitting. Het bestuur van de groepsraad coördineert de
samenwerking tussen de speleenheden en gaat over de dagelijkse gang van
zaken.

Waar zijn wij te vinden?

Samen met Helders JachtHoornkorps (HJK) wordt het
groepsonderkomen Scoutinguldemond, C.G. Geusstraat
59, van de gemeente Den Helder gehuurd. Naast dit
groepsonderkomen, heeft Scouting Jutters Willemsoord
het wachtschip, ms Poseidon. Dit schip heeft zijn ligplaats
in het Balgzandkanaal nabij de Kooijsluis en wordt in het
vaarseizoen gebruikt voor het beleven van avonturen op
en nabij het water.

De gouden formule van Scouting
Het spelprogramma dat Scouting Jutters Willemsoord aanbiedt, is gebaseerd op
de ideeën van de Engelsman Baden-Powell. Hij vond dat je een kind serieus
moet nemen en met plezierige en uitdagende activiteiten het kind zijn eigen
mogelijkheden moet laten ontdekken. Door voortdurend dit spel van Scouting
aan te passen, is Scouting vandaag de dag nog steeds populair. Steeds weer
worden meisjes en jongens lid van Scouting Jutters Willemsoord. Uiteraard
willen 16-jarigen andere uitdagingen dan 5-jarigen. Daarom kent de gouden
formule van Scouting voor elke leeftijdsgroep een aangepast Scoutingspel.
Het programma van wordt gekenmerkt door:
 een afgestemd aanbod op het leeftijdseigene van kinderen;
 een spel met veel activiteiten, met aandacht voor de omgeving;
 het bevorderen van de onderlinge samenwerking met leeftijdsgenoten en
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anderen;
 spelenderwijs bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren;
 uitdaging en ontwikkeling op diverse gebieden zoals kaart en kompas,
pionieren, kennis van planten en dieren, survival en EHBO.

De scouting route

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de belangrijkste gegevens
van de speleenheden bij Scouting Jutters Willemsoord. Daarna wordt per
leeftijdsgroep een korte uiteenzetting gegeven.
Leeftijd1)
Leeftijdsgroep Speleenheid
Opkomsttijd
Plaats2)
5 tot 7 jaar
Bevers
Bevers
za 10.00 - 12.00
1
7 tot 11 jr
Welpen
Khaali Jagah
za 10.00 - 12.00
1
Khanhiwarahorde za 14.30 - 16.30
1
11-15 jaar
Landscouts
De Troep
za 14.00 - 16.30
1
11-16 jaar
Waterscouts Stormvogelswacht za 9.30 - 12.00
2
Argonautenwacht za 14.00 - 17.00
2
14 -18 jaar Explorers
Sharks
za 14.00 - 17.00
2
Orion 481
za 13.30 - 16.00
1
3)
18-25 jaar
Roverscouts Livo-stam
za 20.00 - 22.00
1
Vanaf 21 jr Plus-Scouts
EOV
zaterdagavond
1
1)
de leeftijdsgrenzen lopen van schooljaar tot schooljaar
2)
1: Scoutinguldemond
2: vaarseizoen Poseidon en winterseizoen Scoutinguldemond
3)
om de twee weken.
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Bevers

Kinderen vanaf vier jaar kunnen bever worden. Bij Bevers spelen jongens en
meisjes samen in het dorp Hotsjietonia. Het dorp telt een aantal kleurrijke
bewoners waarmee avonturen beleefd worden. Verkleden, schilderen, natuur
ontdekken en knutselen zijn steeds weer terugkerende activiteiten als onderdeel
van de avonturen die in Hotsjietonia beleefd worden. Bevers worden intensief
begeleid en maken spelenderwijs kennis met verschillende
Scoutingvaardigheden.

Welpen

Meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar spelen op
basis van de Jungle-avonturen van Shanti &
Mowgli. In deze avonturen spelen een aantal
opvallende bewoners van de Jungle een rol, zoals
Baloe, Kaa, Hathi en Akela.
De begeleiding is minder intensief als bij bevers.
De kinderen worden gestimuleerd om al iets meer
zelf te organiseren. De nadruk ligt op het omgaan
met je fantasie.
Men kan kiezen tussen de ochtend- en
middaghorde.

Scouts

Vanaf 11 jaar wordt in overleg tussen ouders en leiding de overstap naar scouts
gemaakt. Bij Scouting Jutters Willemsoord kan men kiezen tussen Land- en
Waterscouts. Landscouts houden zich bezig met speciale Scoutingtechnieken
zoals speuren, pionieren (bouwen met hout en touw), houthakken, koken en
stoken. Waterscouts leren spelenderwijs omgaan met allerlei Scoutingtechnieken
om en nabij het water, zoals roeien en zeilen.
Eigenlijk is alles mogelijk bij Scouts. Ze hebben dan ook zelf een grote inbreng
aan het programma. Met behulp van de aangeleerde technieken maken ze zich
het leven tijdens (weekend-)kampen zo aangenaam mogelijk. Deskundige
leiding zorgt dat alles op rolletjes loopt. Avontuur, grenzen verleggen en
gezelligheid spelen een hoofdrol.

Explorers

Afhankelijk van het moment waar men aan toe is om de overgang te maken,
gaat men op 15- of 16-jarige leeftijd van Scouts naar Explorers. Op deze leeftijd
krijgt men steeds meer behoefte om zelf je route te bepalen. Een begeleider
biedt deze mogelijkheid. Deze kan men altijd om raad vragen; maar in principe
kiezen explorers hun programma's zelf. Bij deze overgang kan men kiezen
tussen land en water georiënteerde explorers.
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Ook daar komen we de Scoutingtechnieken tegen:
pionieren, kaart- en kompas, survival, EHBO en
dergelijke. Het niveau van deze onderwerpen is
natuurlijk aangepast aan de leeftijd. Explorers
hebben in ieder geval een leeftijd om grenzen te
verleggen. Ze kijken verder dan hun neus lang is: ze
gaan bijvoorbeeld met zomerkamp naar het
buitenland.
Ze kiezen uit hun midden een bestuur en besturen
zichzelf. Op de achtergrond is een begeleider
aanwezig, die hoofdzakelijk stimuleert en motiveert.

ROVERSCOUTS

Na het zeventiende jaar is er ook nog
volop mogelijk om Scouting te bedrijven. roverscouts bieden daar alle
gelegenheid toe.
Stam, zoals zo'n afdeling heet, leidt
en begeleidt zichzelf. Soms is er nog
een adviseur, maar Roverscouts zijn
verder helemaal zelfstandig.

Plusscouts

Vanaf het 21ste jaar kan men lid
worden van plusscouts, een
ontmoetingsplek van jong
volwassenen met gezamenlijke
interesses, zoals uitdagende en
grensverleggende vakanties, het
geven van ondersteuning aan en
organiseren van groeps en landelijke
activiteiten. Plusscouts zijn geheel
zelfstandig.
En daarmee hebben we de kern van de Scouting-formule te pakken: afnemende
leiding, toenemende zelfstandigheid.

Leden

Leden van Scouting Jutters Willemsoord hebben recht op het spelen van het
Scoutingspel in een speleenheid van Scouting Jutters Willemsoord en deelname
aan andere activiteiten georganiseerd voor de leden.
Leden zijn verplicht zich te gedragen naar de wet en belofte van hun
leeftijdsgroep, zich te houden aan de afspraken binnen de groep en tot betaling
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van de contributie zoals dit in de groepsraad is vastgesteld.
Leden van Scouting Jutters Willemsoord zijn automatisch lid van Scouting
Nederland.

Vrijwilligers

De leiding van Scouting Jutters Willemsoord
bestaat uit vrijwilligers die geheel belangeloos
hun vrije tijd besteden om Scouting voor
kinderen zo leuk mogelijk te maken. Ieder
onderdeel heeft zijn eigen team van vrijwilligers
dat elke week weer zorg draagt voor een
programma voor juniorleden. 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 Jutters
Willemsoord een stichting- en een groepsbestuur. Deze bestaan uit vrijwilligers,
waaronder een aantal ouders van juniorleden. Ook zijn er een aantal vrijwilligers
bezig met bijvoorbeeld het onderhoud materiaal, Poseidon en
Scoutinguldemond.

Ouderparticipatie

We kunnen niet zonder regelmatig contact met ouders, de inbreng van ouders en
hulp van ouders. Contact met ons is altijd mogelijk, ook buiten de opkomsten. De
contactadressen staan achterin dit boekje. Ook kan contact gezocht worden via
onze website www.jwdenhelder.nl.
Verder is het gebruikelijk bij nieuwe leden dat de leiding contact met u opneemt
voordat er tot installatie wordt overgegaan. Bij de installatie worden de
nieuwelingen op een feestelijke manier officieel opgenomen in de groep.
Hulp en inbreng van ouders is onder meer mogelijk:
 bij het vervoer van jeugdleden, met
zomerkampen, bij hand- en spandiensten, bij
speciale evenementen, bij het onderhoud aan
Scoutinguldemond en Poseidon en bij
ondersteuning tijdens de uitvoering van
programma's;
 door een functie uit te oefenen bij het bestuur of
bij de leiding van de groep;
 als gekozen afgevaardigde in de groepsraad (=
algemene ledenvergadering) van een
leeftijdsgroep van de jeugdleden.
Mochten ouders belangstelling hebben voor één van bovenstaande taken, dan
zijn zij van harte welkom.
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Aanmelden en opzeggen
Nadat een lid zich bij een onderdeel aangemeld heeft, start een gratis
proefperiode van een maand. Het aangemelde lid wordt met behulp van een
aanmeldingsformulier door de leiding voorlopig ingeschreven. Na afloop van de
eerste bijeenkomst ontvangt het aangemelde lid dit informatieboekje.
Na een positieve proefperiode wordt overgaan tot de definitieve aanmelding als
lid van Scouting Jutters Willemsoord. Daarvoor krijgen de ouders of verzorgers
een inschrijvingsformulier en gegevens over de driemaandelijkse contributiebetaling door middel van een incasso machtiging. Na ontvangst van het inschrijvingsformulier zal de secretaris de definitieve inschrijving verzorgen.
Het opzeggen van het lidmaatschap kan per eerste van ieder kwartaal en moet
doorgegeven worden aan de secretaris van de groep. Dit kan zowel schriftelijk
als per email.

Scoutshop
Voor leden is er de ScoutShop, waarin alle
Scoutingkleding te koop is. Daarnaast heeft
de ScoutShop een uitgebreid assortiment
Scoutingartikelen zoals
kampeermaterialen, kompassen, cadeau
artikelen en vlaggen. De ScoutShop geeft jaarlijks een catalogus uit.
Speciaal ten behoeve voor de ouders van leden en de leden zelf hebben we
onze eigen ScoutShop in Scoutinguldemond. Bestellingen kunnen via
 0625179979 of marlene@quicknet.nl geplaatst worden.
Voordelen van onze groeps-ScoutShop zijn:
 deskundig advies;
 geen portokosten;
 bemiddeling bij de verkoop van tweedehands scoutingkleding.
Een aantal malen per jaar komt de Mobiele ScoutShop met een uitgebreid
assortiment bij Scoutinguldemond.

Is scouting duur?
Aan het lidmaatschap van Scouting Jutters Willemsoord zijn, zoals bij iedere
vereniging, kosten verbonden. Uiteraard ziet het bestuur en leiding het als een
taak deze kosten zo laag mogelijk te houden zonder dat de kwaliteit daarbij
inboet. Deze kosten kunnen onderverdeeld worden in de volgende onderwerpen:
contributies, aanschaf kleding, weekendkampen, bijzondere evenementen en
kampgeld.

Informatieboekje Scouting Jutters Willemsoord

8

De contributie wordt vooruit per eerste van ieder kwartaal betaald middels
incasso. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het onderdeel en is in
onderstaande tabel samengevat:
Onderdeel
Bevers, welpen Livo-stam en EOV
De Troep, en Orion 481
Beide wachten en WVA Sharks

Kwartaalcontributie
€ 26,25
€ 28,50
€ 31,50

Naast de contributie zijn er binnen de groep andere inkomsten. Dit zijn onder
meer Scoutingkerstpostdienst, Vrienden van Scouting Jutters Willemsoord, AVIA
clubsparen en acties zoals de jaarlijkse speculaasactie. Deze inkomsten dragen
bij om enerzijds de kosten voor de ouders te drukken en anderzijds meer
kwaliteit in Scouting te stoppen. Totaal is deze bijdrage momenteel ongeveer
€ 35,- per jaar per lid.

Scoutfit en kampkosten

Scouts dragen een scoutfit. De leiding kan
hierover nadere informatie geven.
Voordat geïnstalleerd wordt zal men deze
moeten aanschaffen. De kosten hiervoor
bedragen tussen € 35,- en € 50,-, één en
ander afhankelijk van de leeftijd. Bovendien zal
men voor de kampen een kampeeruitrusting
moeten hebben zoals een slaapzak en een
slaapmatje (leuk idee als verjaardagscadeau).
De teamleiding kan daarin adviseren. Indien
Ook al is het een aanbieding, dan
voor een zwerftocht een rugzak nodig is, kan
neem je het niet mee op hike
deze geleend worden bij de groep.
Kampgeld is een extra kostenpost. Hiervoor zijn moeilijk exacte bedragen te
geven. Voor de Bevers, die een logeerweekend in Scoutinguldemond houden,
zijn de kosten beperkt tot een bijdrage in de uitgaven voor eten en drinken.
Hetzelfde geldt voor weekendkampen welke door de andere onderdelen in en bij
Scoutinguldemond gehouden worden. Voor weekendkampen op ons wachtschip
Poseidon komen er nog vaar- en overnachtingskosten bij.
De zomerkampen zijn een stuk duurder en variëren van € 80,- (voor Welpen en
Scouts) tot € 160,- en meer (voor nationale kampen en buitenlandse trektochten
door de oudere leden). Soms vragen bijzondere evenementen, zoals deelname
aan de Avondvierdaagse, ook nog een extra bijdrage. De leiding van de
onderdelen kan daar meer informatie over verstrekken.
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Administratie & privacybeleid

Persoonlijke gegevens worden met de groots mogelijke zorg behandeld en
beveiligd. Gegevens van leden worden opgeslagen in Scouts OnLine (SOL) van
Scouting Nederland. Leden kunnen zelf de eigen gegevens wijzigen. Hiervoor
moet men wel inloggen bij sol.scouting.nl. Gegevens van leden kunnen alleen
ingezien en gebruikt worden door leden die vanwege hun functie daarvoor
gemachtigd zijn. Het privacybeleid van Scouting Nederland is te vinden op
www.scouting.nl/privacy. Het privacybeleid van Scouting Jutters Willemsoord kan
men inzien op www.jwdenhelder.nl/downloads.

Verzekeringen

Voor leden van Scouting Jutters Willemsoord zijn er een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekering en een werkgevers
aansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers. Deze verzekeringen
zijn onderdeel van het lidmaatschap van Scouting. Nadere informatie hierover is
te vinden op www.scouting.nl.

Ongewenst gedrag.

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 Jutters Willemsoord het protocol ongewenst
gedrag van Scouting Nederland. Voor leidinggevenden en overige kaderleden is
daarom een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. Ook hebben we afspraken
gemaakt met betrekking tot pesten.

Nadere informatie

Voor informatie over de dagelijkse gang van zaken bij de onderdelen kan men
terecht bij de desbetreffende teamleiders. Voor de overige zaken kan men
terecht bij de leden van de besturen. Voor algemene informatie over Scouting is
www.scouting.nl de aangewezen plek.
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Adreslijst teamleiders
Speleenheid
Bevers
Khanhiwara-horde
Khaali Jagah-horde
de Troep
Stormvogelswacht
Argonautenwacht
Sharks
Orion 481
Livostam

Naam
EJ Dubel
M Dobber.
L. Beijer
M Bankwitz
J. Hollander
S. Scholten
K. Kooijman
M. Zeypveld
R. Bruin

Adres
Hulkstraat 93
Jolstraat 116
Breewaterstraat 36
D. Schrijverstraat 35
Kruiszwin 3701
vd Duyn v Maasdamstr 2
vd Duyn v Maasdamstr 2
Breewaterstr 36
Wierbalg 2110


0223861297
0612913072
0683175856
0625179979
0622955976
0620900853
0648828492
0613467319
0223644626

Internet, Faceboek en Nieuwsbrief.
Belangrijke internet en email adressen:
Scouting Nederland
www.scouting.nl
Scouting Online (administratie) sol.scouting.nl
Scouting Jutters Willemsoord
www.jwdenhelder.nl
Email:
Algemeen
info@jwdenhelder.nl
Bevers
bevers@jwdenhelder.nl
Khanhiwara-horde
khanhiwara@jwdenhelder.nl
Khaali Jagah-horde
khaali_jagah@jwdenhelder.nl
de Troep
detroep@jwdenhelder.nl
Stormvogelswacht
stormvogels@jwdenhelder.nl
Argonautenwacht
argonauten@jwdenhelder.nl
Sharks
sharks@jwdenhelder.nl
Orion 481
orion481@jwdenhelder.nl
Livo
stam@jwdenhelder.nl
Ga voor Facebook en de Nieuwsbrief van Scouting
Jutters Willemsoord naar www.jwdenhelder.nl. Daar is
de link voor de Facebook pagina van Scouting Jutters
Willemsoord te vinden en kan men zich inschrijven voor
onze Nieuwsbrief.
Soms worden er afbeeldingen of filmpjes van leden van
Scouting op internet geplaatst. Is dit bezwaarlijk, dan
kan dit kenbaar gemaakt worden bij de leiding of bestuur
van Scouting Jutters Willemsoord. Wij zullen dan, zoveel
als in ons vermogen ligt, rekening houden met dit bezwaar.
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Tenslotte

Tot zover deze algemene kennismaking met Scouting Jutters Willemsoord. Het is
natuurlijk niet mogelijk om alle vragen in dit boekje te beantwoorden.
Is iets nog niet duidelijk, of wil men nog meer weten over Scouting Jutters
Willemsoord, neem dan gerust contact op met de teamleider van uw
dochter/zoon of één van de bestuursleden. Of ga naar scouting.nl voor
algemene informatie over Scouting of naar jwdenhelder.nl voor informatie over
Scouting Jutters Willemsoord. Op jwdenhelder.nl is ook de laatste versie van dit
info boekje en het Huishoudelijk Reglement van Scouting Jutters Willemsoord te
downloaden. Beiden zijn ook als A5-boekje bij de leiding te verkrijgen.

Ruimte voor extra informatie speleenheid
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