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Welkom bij scoutinggroep St. Jozef 
 
 

Voorwoord 
 
Dit boekje is bedoeld om jou en je ouder(s) / verzorger(s) iets te vertellen over 
scouting en Scoutinggroep St. Jozef. 
 
Er wordt informatie gegeven over Scouting 
Nederland en Scoutinggroep St. Jozef. 
Daarnaast vind je wat over je speltak en over de 
bijzondere activiteiten die we door het jaar heen 
doen. Ook staan er wat praktische zaken in (bijv. 
inschrijving en contributie). Helemaal achterin 
staan de contactadressen.  
 
 

Scouting Nederland: 
 
Scouting is een wereldwijde organisatie en bestaat inmiddels al bijna 110 jaar. 
Scouting hoopt op een speelse en leuke manier bij te dragen aan een positieve 
persoonlijkheidsvorming van het opgroeiende kind.  
 
In Nederland spelen meer dan 110.000 kinderen, in meer dan 1000 groepen, het 
spel van Scouting. Dat doen ze samen met 25.000 leiders/leidsters. We zijn 
daarmee de grootste jeugdvereniging van Nederland. Al die kinderen zijn per leeftijd 
verdeeld over speltakken. Alle speltakken hebben eigen leiding, eigen verhalen en 
programma’s, maar de verschillen binnen een leeftijdsgroep zijn vaak niet zo groot. 
 
De verschillende speltakken binnen Scouting Nederland zijn: 
Bevers  4/5-7 jaar 
Welpen/Esta’s 7-11 jaar 
Scouts  11-15 jaar 
Explorers/RSA 15-18 jaar 
Roverscouts/Jopi’s 18-22 jaar 
Plusscouts/GOMS 22/23 jaar en ouder 
 
Naast de scoutinggroepen die hun spel in het bos of in de stad spelen zijn er ook 
scoutinggroepen die op het water en zelfs in de lucht bezig zijn. Er zijn groepen voor 
verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen en voor kinderen met een 
ander geloof en/of taal. Toch streeft Scouting Nederland ernaar dat alle kinderen 
samen in een groep kunnen spelen. 
 
Meer informatie over Scouting Nederland is te vinden op www.scouting.nl 
 

http://www.scouting.nl/
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Scoutinggroep St. Jozef: 
 
Scoutinggroep St. Jozef bestaat al sinds 1943. Het scoutinggebouw heet ’t 
Wezelhonk en staat sinds 1963 in de Pastoor Dirvenstraat. Tegenwoordig spelen bij 
Scoutinggroep St. Jozef ongeveer 140 leden, waarvan ongeveer 25 leiders en 
leidsters het scoutingspel.  
 
Bestuur: 
Scoutinggroep St. Jozef heeft een stichtingsbestuur en een verenigingsbestuur. De 
stichting is verantwoordelijk voor het (onderhoud van het) gebouw, de materialen en 
de verhuur van het gebouw. De vereniging is verantwoordelijk voor de organisatie 
van de speltakken, begeleiden/opleiden van de leiding en de ledenadministratie. 
 
Het stichtingsbestuur bestaat uit: 
 Stan    voorzitter 
 Jeroen   secretaris 
 Hans    penningmeester 
 Jordi    materiaalbeheer 
 Joost    bestuurslid 
 
Het verenigingsbestuur bestaat uit: 
 Ton    voorzitter 

Bastian   secretaris  
 Babet    PR/website 
 Bob    penningmeester 
 Martie    groepsbegeleiding 
 Bastian   ledenadministratie 
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Speltakken bij Scouting St. Jozef: 
Bij Scoutinggroep St. Jozef kennen wij de volgende speltakken: 
 
Bevers: 
Leeftijdsgroep Jongens en meisjes van 4/5 tot en met 7 jaar 
Opkomst  Zaterdag van 10.00 uur tot 11.30 uur 
 
Programma’s: 
Bij de bevers spelen we allemaal samen en gaan we iedere zaterdagochtend weer 
op een nieuw avontuur. We lopen een speurtocht, doen uiteenlopende spelletjes in 
het bos en op het gebouw, knutselen en nog veel meer. Alles met de leukste thema's 
en verhalen. 
 
Leiding: 
 Freek 

Raoul 
Sam 
Thijs 

 Nienke 
 Anna 
 
Esta’s: 
Leeftijdsgroep Jongens en meisjes van 7 tot en met 11 jaar 
Opkomst  Zaterdag van 14.00 uur tot 16.30 uur 
 
Programma’s: 
Wij proberen als het weer het toelaat, zoveel 
mogelijk buiten programma’s te draaien, zoals 
bosspelen, estafette, hutten bouwen, 
speurtocht, balspelen, tikspelen, etc. 
Als we binnen zitten doen we activiteiten als 
film, toneel, kringspelletjes, knutselen, etc. 
 
Leiding: 
 Etiënne 
 Michelle 

Stijn 
Pieter 

 Pien 
 Babet 
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Scouts: 
Leeftijdsgroep Jongens en meisjes van 11 tot en met 15 jaar 
Opkomst  Zaterdag van 14.00 uur tot 16.30 uur 
 
Programma’s: 
Op de zaterdagmiddagen draaien wij verschillende programma’s, zoals: 

- Pionieren: spelen met hout en touw (bijv. een keuken, een bank, een 
schommel of een reuzenrad). 

- Tochten: dit kunnen zijn looptochten, fietstochten, speurtochten, etc. Vaak 
komen hier tochttechnieken bij kijken, dus met kompas en coördinaten de 
weg proberen te vinden. 

- Bosspelen: bijv. levend stratego, burchtenspel, scouts hunt etc. 
- Expressie: Een filmpje maken, Verkooptechnieken, Toneelspelen etc. 
- Creatief: spelen met klei, verf, stokjes, etc.  
- Koken. 

 
Leiding: 
 Sam 

Martie 
Jordi 
Beau  
Anke 
Rick 
Joris 
 

  
RSA: (Rowans en Sherpa’s) 
Leeftijdsgroep Jongens en meiden van 15 tot en met 18 jaar 
Opkomst  Vrijdag van 20.00 uur tot 23.00 uur 
 
Programma’s: 
Bij de RSA heb je begeleiding in plaats van leiding. Je maakt je eigen programma en 
dus is er steeds weer wat anders te doen. Bijv. 
pionieren, een tocht, gamen, filmmarathon, etc. Hou je 
van fikkie stoken? De RSA doet niets liever….. 
 
Begeleiding: 
 Roy 
 Nienke 
 Frank 
 Sven 
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Jopi’s: 
Leeftijdsgroep Jongens en meiden vanaf 18 jaar 
Opkomst  Vrijdag van 20.00 uur tot 23.00 uur  
 
Programma’s: 
De Jopi’s zijn te oud voor de RSA. Wij hebben geen begeleiding meer, samen 
bedenken we onze programma’s dus doen we iedere week weer wat anders. De 
programma’s die we draaien kunnen Hike and Seek, fikkie stoken, pionieren etc. 
zijn. Ook zullen we wat grotere activiteiten doen zoals karten of lasergamen.  
 
Contactpersoon: 
 Ruben 
 
 
 
GOMS: 
Leeftijdsgroep Jongens en meiden vanaf 22/23 jaar 
Opkomst  Op de oneven weken op zaterdag van 20.00 uur tot 23:00 uur 
 
Programma’s: 
 
De GOMS is een groep die draait eens per 2 weken een activiteit op de 
zaterdagavond. De GOMS, of voluit: “Grote oude mensen speltak” bestaat uit ruim 
30 leden vanaf 23 jaar. Dat zijn mensen die al jaren bij de vereniging zitten maar ook 
instromers en enthousiaste aansluiters. Je bent namelijk nooit te oud voor 
scoutingprogramma’s.  
Voorheen hadden we wat kleinere groepjes die hun eigen programma’s draaien 
maar het blijkt veel leuker om activiteiten zoals een pub-quiz, Scoutshunt of 
museumspel met een grotere groep te doen. 
Kortom de jongste speltak voor alle (relatief) oudere leden. 
 
 
 
Contactpersoon: 
 Tom 
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Bijzondere activiteiten: 
 
Kamp: 
In de eerste week van de zomervakantie (basisschool) gaan de speltakken op 
zomerkamp, ieder naar een andere plaats.  
De speltakken gaan dan kamperen en de kinderen slapen in tenten. Het zomerkamp 
duurt 5-7 dagen, afhankelijk van de speltak. Soms is het kamp dicht in de buurt, 
soms ook verder weg. Vaak is het in een bos, maar soms ook midden in de stad, 
aan een meer of aan de zee.  

 
Weekendjes: 
1 of 2 keer per jaar zijn er “weekendjes”. Een weekendje is een 
kamp in het klein: je blijft 1 of 2 nachtjes slapen op het 
Wezelhonk of een andere locatie. Soms met je papa, soms 
alleen. 
 
 

 
Regionale Scoutingwedstrijden: 
De scouts hebben jaarlijks een regionaal weekend; de Regionale Scouting 
Wedstrijden (RSW). Dit is een weekend met scouts van andere scoutinggroepen uit 
de regio De Baronie en duurt 3 dagen (vrijdagavond tot en met zondagmiddag). Op 
de RSW moet je laten zien wat je hebt geleerd bij scouting.  
Je moet je eigen tent opzetten, je eten klaar maken, je keuken pionieren, 
samenwerken met je patrouille en een tocht lopen of fietsen met tochttechnieken. 
 
Vader-zoon-dochterweekend: 
De esta’s hebben jaarlijks het vader-zoon-dochter weekend. Dit is een weekend 
waarin we een nachtje blijven slapen. De esta’s mogen dit weekend hun vader (of 
oom of opa) meenemen en samen met de esta’s en alle vaders (of oom of opa) 
beleven we dan verschillende esta-avonturen. 
 
Installeren: 
Als je na een tijdje zeker weet dat je scouting heel erg leuk vindt en er langer bij wilt 
blijven, word je geïnstalleerd. Tijdens een feestelijke opkomst laat je de andere 
kinderen en je ouders zien dat je scouting leuk vindt. Je krijgt dan een 
scoutingblouse en das. De das is donkerblauw schotsgeruit en voor iedereen van 
scoutinggroep St. Jozef hetzelfde. De kleur van je blouse is per speltak anders: 
bevers dragen een rode blouse, esta’s dragen een groene blouse, scouts een 
lichtbruine en de RSA een paarse trui. 
 
Overvliegen: 
Als je te oud wordt voor een speltak wordt het tijd om naar een oudere speltak te 
gaan. Dat noemen we “overvliegen”. Op een feestelijke dag na de zomervakantie 
doe je voor de laatste keer spelletjes met je oude speltak en voor de eerste keer met 
je nieuwe. Meestal vlieg je dan letterlijk met de kabelbaan naar je nieuwe speltak. 
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Leeftijd overvliegen 
De leiding bepaald of een kind geschikt is om over te vliegen naar de volgende 
speltak. We hanteren hiervoor de leeftijd (7 jaar voor overvliegen naar de esta’s, 11 
jaar voor de scouts, 15 jaar voor de RSA, 18 jaar voor de Jopis, 22 jaar voor de 
GOMS). Natuurlijk kijken we ook naar hoe het kind is en zorgen we ervoor dat het 
kind samen met zijn/haar vrienden/vriendinnen overvliegt. 
 

Kerstloterij-actie: 
Eén keer in het jaar proberen we extra geld voor onze groep te 
verdienen door met z’n allen loten te verkopen voor onze kerstloterij. Het 
geld hebben we hard nodig om materialen te kunnen kopen en om het 
gebouw te onderhouden. Hiermee kunnen we de contributie laag 
houden, en we verwachten dat elk lid minimaal één boekje loten 
verkoopt.  

 
Praktische informatie: 
 
Inschrijving / afmelding: 
Nieuwe leden mogen eerst drie opeenvolgende weken meedraaien voordat ze 
besluiten lid te worden. Als ze na 3 weken meedraaien bij de groep willen blijven 
moet er een inschrijfformulier ingevuld worden. Dit inschrijfformulier bevat gegevens 
als: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, verzekeringsgegevens etc. Het 
verzoek is dit formulier zorgvuldig in te vullen, zodat de communicatie goed verloopt 
en wij op de hoogte zijn van alle relevante zaken rondom uw kind. Uiteraard gaan we 
vertrouwelijk met uw gegevens om (zie verder onder kopje “privacy”). 
 
Wanneer uw kind besluit te stoppen met scouting verzoeken wij u om uw kind af te 
melden. Hiervoor dient een uitschrijfformulier ingevuld te worden. Graag willen wij 
ook weten wat de reden is dat uw kind stopt met scouting. Zolang uw kind niet is 
afgemeld via een uitschrijfformulier, blijft uw kind aangemeld als lid en blijft de 
contributie doorlopen.  
 
De communicatie met betrekking tot het inschrijven en afmelden verloopt via de 
ledenadministratie van scoutinggroep St. Jozef. De contactpersoon hiervoor is 
Bastian van Dijck. Op de laatste bladzijde van dit infoboekje vindt u de 
contactgegevens. De in- en uitschrijfformulieren, vindt u op onze website. 
 
Verzekeringen: 
Indien zich schade of een ongeval voordoet wat gebeurt tijdens het 
scoutingprogramma dan kunnen de aansprakelijkheidsverzekering en 
ongevallenverzekering van toepassing zijn. In eerste instantie wordt er aanspraak 
gemaakt op uw eigen WA of ziektekostenverzekering. Verder is iedereen die 
betrokken is bij scouting activiteiten, via Scouting Nederland en de Gemeente 
Dongen secundair, verzekerd. 
 
Contact met de leiding: 
Berichten aan u en uw kind (bijv. als scouting op een andere tijd is of als er geen 
scouting is) worden voornamelijk per mail doorgegeven. Indien gegevens in 
mailadressen wijzigen willen wij u vragen dit direct door te geven, zodat de 
gegevens up-to-date blijven. 
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Twee keer per jaar wordt een ouderinfo georganiseerd per speltak. Aan het begin 
van het seizoen vindt een ouderinfo plaats, waarin algemene gegevens (draaitijden, 
weekendjes, regels tijdens het draaien, programma/activiteiten, etc.) aan de orde 
komen. Voorafgaand aan een zomerkamp vindt een tweede ouderinfo plaats om 
uitleg te geven over het kamp (data, locatie, bagage, kosten, etc.). Wij verzoeken u 
aanwezig te zijn bij beide ouderbijeenkomsten om op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen. 
 
Contributie en overige kosten: 
De contributie voor een scoutingseizoen (van september tot en met juli) bedraagt  
€ 70,-. U ontvangt hiervan, in oktober/november een factuur.  
Van dit bedrag worden de opkomsten, materialen, het gebouwbeheer en de 
contributie voor Scouting Nederland bekostigd.  
 
Er zijn extra kosten voor het installeren, weekendjes en het kamp. Hoewel de 
bedragen variëren per speltak en activiteit, staat hieronder een globaal overzicht: 
 Installeren: blouse  ±  € 30,00  1x per speltak 
   Das  ±  € 10,00  1x 
 Weekendjes   ±  € 5,00 -  € 10,00 1-2x per jaar 
 Kamp    ±  € 75,00 - € 90,00 1x per jaar 
Er is ook een scoutinggroep St. Jozef T-shirt te koop, circa € 7,50 per stuk, maar het 
is niet verplicht om dit aan te schaffen. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Rol van de ouders: 
U en uw kind verwachten natuurlijk een heleboel van de scouting, maar wij ook van 
u. Van u verwachten we dat u tijdig doorgeeft als uw kind niet kan komen en dat u de 
leiding voorziet van alle gegevens over uw kind, voor zover het van belang kan zijn 
voor het draaien (bijv. medicatie). 
Soms wordt u gevraagd kinderen met de auto weg te brengen naar een activiteit, 
weekendje of kamp. Graag uw medewerking hiervoor. 
 
Oude kleren, mobiele telefoons, etc.: 
Bij mooi weer zijn we vaak buiten in het bos. Geef uw kind oude kleren aan die tegen 
een stootje kunnen en vuil mogen worden.  
Steeds vaker hebben kinderen een mobiele telefoon. Tijdens het draaien is het 
gebruik hiervan niet toegestaan; ze kunnen kwijtraken of kapotgaan. Wij willen u dan 
ook vragen om de mobiele telefoons thuis te laten. Mocht het noodzakelijk zijn uw 
kind tijdens de opkomst te bereiken, dan graag via de leiding. Wellicht ten 
overvloede: bij verlies of schade aan mobiele telefoons (ipod-ipad, etc.) is 
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scoutinggroep St. Jozef hiervoor niet aansprakelijk, dit geldt ook tijdens kampen en 
weekendjes. 
 
Website / facebook / gebruik foto’s: 
De website van scoutinggroep St. Jozef is te vinden op  
www.st-jozefgroep.nl. 
 
Foto's, weetjes, gebeurtenissen en andere leuke wetenswaardigheden kom je te 
weten door ons te volgen via onze Facebook pagina: 
http://www.facebook.com/scouting.st.jozef.dongen 
(even op "vind ik leuk" drukken) 
 
Tijdens de opkomsten, kampen en weekendjes maken we af en toe foto’s voor onze 
website en Facebook. In verband met privacy vragen wij u hiervoor bij inschrijving 
toestemming. Mocht u bij inschrijving of later bezwaar hebben tegen het maken en/of 
het gebruik van foto’s of filmpjes met uw kind erop, dan kunt u dat aangeven op het 
inschrijfformulier of doorgeven aan de ledenadministratie. 
 
Privacybeleid en – statement: 
Scoutinggroep St. Jozef vraagt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens. Wij willen 
ouders, leden en vrijwilligers graag duidelijk en transparant informeren hoe we dit 
doen en hoe we op een zorgvuldige wijze met gegevens omgaan.  
Hiervoor willen we u verwijzen, naar de link onderaan onze website. 
Middels dit privacy beleid en – statement geven wij actief invulling aan de (nieuwe) 
eisen van de (nieuwe) privacyregelgeving, zoals die sinds 25 mei 2018 gelden. 
Wij beseffen dat dit ook voor u mogelijk enige ongemakken met zich meebrengt en 
vragen u begrip hiervoor. Mocht u vragen hebben over dit privacy beleid en – 
statement kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via 
ledenadministratie@st-jozefgroep.nl. 
 
Omgangsregels/gedragscode Scouting Nederland: 
Scouting is leuk voor iedereen en dat willen we graag zo houden. Daarnaast hebben 
we regels waar we ons aan moeten houden. 
Binnen elke speltak gelden daarom praktische omgangsregels. B.v. hoe we omgaan 
met zaken als roken, drinken, pestgedrag, taalgebruik, vandalisme etc. 
Daarnaast maakt binnen onze groep, de gedragscode (omgangsregels opgesteld 
door Scouting Nederland) deel uit van een groter geheel om een veiligere sociale 
omgeving te creëren. 
Het bestuur wordt op een verantwoorde manier bestuurd. We houden ons daarbij 

aan de regels en richtlijnen van Scouting Nederland en de 1 juli 2021 in werking 

getreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).  

 
  

http://www.st-jozefgroep.nl/
http://www.facebook.com/scouting.st.jozef.dongen
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De “Bijdehandjes”: 
 
Scoutinggroep St. Jozef draait volledig op vrijwilligers. Dit zijn ouders die scouting 
een handje helpen. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal ouders die de handdoeken 
wassen. Ook is er een club die op dinsdagavond een klusteam vormt om het 
gebouw te onderhouden. Daarnaast organiseren we +/- 6 x per jaar een 
schoonmaakavond/-ochtend, waarbij het gebouw binnen en rondom geheel 
schoongemaakt wordt.  
Naast deze activiteiten hebben wij nog tal van mogelijkheden waarin uw hulp zeer 
welkom is! 
 
 

 

 
 
 
Wilt u scouting helpen en het speelplezier van uw kind daarmee vergroten, dan kunt 
u contact opnemen met het groepsbestuur. 
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Contactgegevens: 
 
Het clubgebouw van Scoutinggroep St. Jozef bevindt zich in de Pastoor Dirvenstraat 
11 (’t Wezelhonk), 5104 BB Dongen. 
 
Contactpersonen stichting 
Voorzitter  Stan    stichtingsbestuur@st-jozefgroep.nl 
 
Contactpersonen vereniging 
Voorzitter  Ton    info@st-jozefgroep.nl 
Secretaris                Bastian                                      info@st-jozefgroep.nl 
Penningmeester Bob    penningmeester@st-jozefgroep.nl 
Ledenadministratie Bastian   ledenadministratie@st-jozefgroep.nl 
Groepsbegeleiding Martie    groepsbegeleiding@st-jozefgroep.nl 
PR/website  Babet    PR@st-jozefgroep.nl 
 
 
Contactpersonen speltakken 
Bevers Nienke    bevers@st-jozefgroep.nl 
Esta’s  Babet     estas@st-jozefgroep.nl 
Scouts Beau     scouts@st-jozefgroep.nl 
RSA  Sven     rsa@st-jozefgroep.nl 
Jopi’s  Ruben     jopis@st-jozefgroep.nl 
GOMS Tom     goms@st-jozefgroep.nl 
 
 
  

mailto:stichtingsbestuur@st-jozefgroep.nl
mailto:info@st-jozefgroep.nl
mailto:info@st-jozefgroep.nl
mailto:verenigingsbestuur@st-jozefgroep.nl
mailto:ledenadministratie@st-jozefgroep.nl
mailto:groepsbegeleiding@st-jozefgroep.nl
mailto:PR@st-jozefgroep.nl
mailto:bevers@st-jozefgroep.nl
mailto:estas@st-jozefgroep.nl
mailto:scouts@st-jozefgroep.nl
mailto:rsa@st-jozefgroep.nl
mailto:jopis@st-jozefgroep.nl
mailto:goms@st-jozefgroep.nl
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Bedankt voor het lezen,  
heel veel plezier  

en tot snel bij  
Scoutinggroep St. Jozef 


