Informatie Explorers
Seizoen 2018-2019

Beste Explorer en ouder(s)/verzorger(s),
Bij de Explorers hebben we een aantal belangrijke regels en gebruiken. Deze zijn mogelijk afwijkend van de
Scouts, het is daarom van belang dat je deze brief goed doorneemt. Voor onze Roverscouts (18+ Explorers)
geldt hetzelfde, we noemen hen voor het gemak ook Explorers.
Dit is de enige communicatie die we zowel aan de leden, als aan de ouders/verzorgers richten. De rest van het
jaar verloopt de communicatie via de leden, met name via whatsapp en mail. Het grootste verschil met de
Scouts is namelijk dat we bij de Explorers een beroep doen op de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van
onze leden, welke passend is bij de leeftijden van onze groep.
Programma
We hebben elke twee weken (de even weken) opkomst op vrijdagavond, van 20.00u tot 22.00u. Bij
uitzondering, bijvoorbeeld bij kamp of speciale gelegenheden, kan dit afwijkend zijn. Het actuele programma
staat op de website www.scoutingoverloon.nl. We verzamelen op de bovenverdieping van de blokhut, tussen
19.45u en 20.00u. Als de Scouts een activiteit in de blokhut hebben, kun je via de noodtrap aan de zijkant van
de blokhut omhoog.
Bij de Explorers maak je zelf het programma. In een groepje bedenk je wat je wilt doen, wat je hiervoor nodig
hebt en wat je hiervoor moet organiseren. Aan het begin van het seizoen bedenken we voor het hele jaar de
activiteiten, deze plannen we in op de jaarkalender op de website. Houd zelf goed in de gaten wanneer je aan
de beurt bent en zorg dat je alles op tijd organiseert. De leiding is altijd bereikbaar voor tips, hulp en/of vragen.
Communicatie
Dit is de enige communicatie die je uitgereikt krijgt, overige communicatie verloopt via mail of via whatsapp.
We hebben een groepsapp waar alle leden en alle leiding samen in zitten, hier worden belangrijke zaken in
aangegeven of wordt je geattendeerd op een mail. Vaak hebben we namelijk een reactie nodig, probeer ervoor
te zorgen dat je dit op tijd via whatsapp of via mail geeft. Het kan soms zijn dat een mail in je spambox komt te
staan, vandaar dat we je via de groepsapp attenderen op mail. Heb je toch geen mail gehad, laat ons dit dan
even weten. Ook als je een nieuw mailadres of een nieuw telefoonnummer hebt is het van belang dat je dit
direct doorgeeft.
Afmelden
Als je op een avond niet kunt, meld je dan op tijd (uiterlijk woensdag voor opkomst) af. Probeer dit zo tijdig
mogelijk te doen, zodat de organisatoren van de avond hier rekening mee kunnen houden. Afmelden doen we
NIET in de groepsapp, maar doe je via een privéapp naar Martijn (gegevens staan achteraan deze brief). Ook via
de mail (explorers@scoutingoverloon.nl) of via de website kun je de afmelding doorgeven.
Uniform
Bij Scouting dragen we een uniform en wij hebben er twee.
1. Het officiële uniform van de Explorers bestaat uit een rode Scoutingblouse, blauwe spijkerbroek en de
scoutingdas als je geïnstalleerd bent. Dit uniform moet je dragen bij de officiële gelegenheden: overvliegen,
decemberactie, installatie en nationale dodenherdenking. De blouse krijg je gratis van ons te leen en lever je
weer in bij einde lidmaatschap. Bij het overvliegen dragen de oude scouts nog hun scoutsoutfit.
2. Op normale vrijdagen dragen we het blauwe scoutingshirt of het rode explorershirt.

Spaarkas
We werken met een spaarkas zodat we extra leuke activiteiten kunnen doen, ‘samen brassen, samen dokken’.
We doen dit met een spaarkas i.p.v. klusjes omdat het met de leeftijden (bijbaantjes etc.) lastig vrij te regelen is
voor het uitvoeren van klussen. We sparen elke twee weken €2, in totaal €40 per seizoen. We controleren de
kas elk kwartaal. Na een controle heb je één opkomst de tijd om je spaarkas aan te vullen, anders wordt je naar
huis gestuurd. Je mag natuurlijk ook vooruit sparen. Het sparen staat los van de contributie.
Boetes
Bij te laat komen, niet afmelden en geen juist uniform kan de leiding zich beroepen op een boete van €1. Deze
voegen we toe aan de spaarkas.
Middelen
Alcohol: Voorop staat NIX18, welke we ook in het buitenland hanteren. Voor de leden <18 geldt dat op de
normale vrijdagvonden geen alcohol genuttigd wordt. Het is niet toegestaan alcohol mee te nemen. Tijdens
kamp maken we met de Roverscouts duidelijke afspraken over het nuttigen van alcohol.
Roken: het is niet toegestaan om te roken tijdens een activiteit of als er anderen last van hebben. Als de leiding
zegt dat er niet gerookt mag worden, dan mag er niet gerookt worden.
Drugs: Drugs zijn onder geen beding toegestaan. Mochten we hier iets van merken, zal er contact worden
gelegd met ouder(s)/verzorger(s). Hierover bestaat geen discussie.
Overig: Ook andere gebruiken zijn niet toegestaan, denk hierbij aan eten/snoep/friet/ geld etc. Gokken en
weddenschappen zijn verboden, zo wordt er bijvoorbeeld ook niet om geld gekaart.
Telefoon
We begrijpen dat je telefoon een eerste levensbehoefte is, maar bij ons alleen voor nood. Tijdens de opkomst
mag je hem dus niet voor je plezier gebruiken om met vrienden te bellen/whatsappen/insta bij te werken etc.
Mocht je een nieuw nummer hebben, geef dit dan direct even door!
Foto en video
Regelmatig worden er foto’s gemaakt, deze worden geplaatst op de website. Van het zomerkamp maken we
een film welke we gezamenlijk terugkijken. Als je bezwaar hebt tegen een geplaatste foto kun je dit per mail
aangeven bij de leiding zodat de foto verwijderd kan worden.
Hulp
Bij de Explorers is het gebruikelijk dat je de leiding ook af en toe helpt, bijvoorbeeld met materiaal opruimen na
een weekendkamp. We weten dat altijd erg te waarderen. En je mag na een opkomst ook gezellig nog even
blijven hangen. We vragen een gezonde dosis inzet en verantwoordelijkheid die past bij je leeftijd en als
Explorer.
Kampen
We gaan twee keer per jaar op weekendkamp, in de herfst en in de lente. De datums van de kampen staan op
de website. Daarnaast hebben we af en toe een overnachting, zoals met de Kersttocht. Deze kampen en
overnachtingen kunnen op andere weken zijn dan de reguliere opkomsten (zie programma website). De kosten
hiervoor behoren bij de reguliere contributie.
Daarnaast gaan we elke zomer een week op zomerkamp, meestal gaan we dan naar het buitenland. Je moet in
ieder geval zorgen voor een internationaal geldig identiteitsbewijs. Een reisverzekering wordt niet door ons
aangeboden. Deze is niet verplicht, als je dit wilt moet je deze zelf regelen. We moeten dit kamp altijd vroeg
regelen, dus zodra je weet dat je wel of niet mee kunt horen we dit graag! De datum van het kamp staat in het
programma op de website. We gaan minder primitief op kamp dan de Scouts. Wel met een tent, maar dan op
een (eenvoudige) camping met o.a. normale sanitaire voorzieningen en (meestal) stroom. Doordat we wat

avontuurlijkere activiteiten doen is ons kampgeld wat hoger, rond de €135. Te zijner tijd ontvangen jullie hier
een mailing over, deel deze met je ouder(s)/verzorger(s).
Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt elk jaar automatisch door. De contributie bedraagt € 40,- voor het seizoen 2018-2019
en wordt begin oktober door de eerder afgegeven machtiging automatisch afgeschreven. Als je wilt stoppen
met Scouting, dan kun je dat alleen schriftelijk aangeven. Stuur dan een mailtje naar
bestuur@scoutingoverloon.nl en ook naar explorers@scoutingoverloon.nl. Vertel het ons ook even, dan
bespreken we de blouse inname etc. We kunnen helaas geen contributie en spaarkasgeld restitueren als je
halverwege stopt.
Regels
Goed, dat was een heel verhaal! Hieronder de belangrijkste regels op een rij:
- Communicatie verloopt via de leden, niet via de ouders. Eigen verantwoordelijkheid om je ouders op de
hoogte te stellen.
- Altijd je Explorers of Scouting T-shirt aan, maar bij officiële gelegenheden de uniformblouse.
- Op tijd afmelden bij Martijn via app of mail, uiterlijk woensdag voor opkomst.
- Vanaf 19:45 verzamelen, doorgaans op de bovenverdieping. Wees op tijd, uiterlijk 20:00 uur. Als de Scouts
nog bezig zijn in de blokhut, dan gaan we evt. aan de zijkant via de noodtrap omhoog.
- Fietsen achter de blokhut parkeren. Zorg dat je fiets in orde is: licht, ketting, banden en remmen.
- NIX18, met <18 maken we op kampen aparte afspraken.
- Geen telefoon gebruiken tijdens het programma.
- Meteen laten weten als je een nieuw telefoonnummer of e-mailadres hebt.
- De leiding heeft altijd het laatste woord. En gelijk.
Huishoudelijk reglement
Scouting Overloon valt onder Scouting Nederland. Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland kun je
vinden op http://www.scouting.nl onder het kopje “Bestuur & Organisatie”.
Contact
Bewaar onderstaande overzicht ook thuis, zodat je ouders ons kunnen bereiken in noodgevallen:
All van Glabbeek
all@scoutingoverloon.nl
Geert Neijs
geert@scoutingoverloon.nl
Jaap van der Linden
jaap@scoutingoverloon.nl
John Weerts
john@scoutingoverloon.nl
Laura Volleberg – Janssen
laura@scoutingoverloon.nl
Martijn Verrijdt
martijn@scoutingoverloon.nl
In deze online informatiebrief publiceren we helaas niet onze privé telefoonnummers.
Voor het programma, afmelden en alle overige vragen en opmerkingen mail je naar de leiding:
explorers@scoutingoverloon.nl

Groetjes en veel plezier bij de Explorers!
De leiding

