Beste Scouts en ouders,
Deze brief bevat belangrijke informatie die iedere Scout moet weten.
De meeste vragen zullen hier hopelijk mee beantwoord zijn.
Heb je na het lezen van deze brief nog steeds vragen, laat het ons gerust weten.
De Staf

Troep
Iedere vrijdagavond wordt de troep (=bijeenkomst) om 19.00 uur geopend. Sluiten doen
we altijd om 21.00 uur. In uitzonderlijke gevallen kan het wel eens een kwartiertje later
worden, maar later nooit! Bij afwijkende tijden krijg je van te voren altijd een email.
Iedereen mag twee keer te laat komen (kan gebeuren), d.w.z. bij het openen nog niet op
het terrein van de blokhut zijn. De derde keer mag je weer terug naar huis!
De staf
Met de staf wordt de leiding bedoeld. De leiding bestaat uit de volgende personen:
Teamleider:
Arjen van der Werf, tel. 06-14787325, Scouts@ScoutingOverloon.nl
Overige leiding:
Ellen Hurkens, Erik Mennen, Jeroen Verhofstad, Martijn Verrijdt, Pascal
Hollanders, Ramon Lemmens, Renske Nielen, Rob Berden, Silke Loenen en
Werner Hendriks.
Een groot deel van onze leiding is door Scouting Nederland gekwalificeerd. Ook bezitten
zij de kwalificatie voor kampen.
Contactpersoon van het bestuur is Peter van den Berg, tel. 0478-641980,
Bestuur@ScoutingOverloon.nl.
Internet
Kijk ook eens op www.ScoutingOverloon.nl/scouts. Hierop vind je algemene informatie,
een kalender, belangrijke mededelingen en foto’s en filmpjes van bijvoorbeeld het
afgelopen kamp.

Mededelingen
Van alle belangrijke mededelingen krijg je een email. Indien gewenst, dan sturen wij de
email naar meerdere adressen (bijv. vader, moeder, zoon en/of dochter). Stuur dan
even een berichtje naar Scouts@ScoutingOverloon.nl.
Uniform
Tijdens activiteiten met een formeel karakter (zoals dodenherdenking en installatie) en
bij activiteiten zoals ‘Heitje voor een karweitje’ en de Sinterklaasactie is het dragen van
een uniform verplicht. Een uniform bestaat voor de Scouts uit een beige blouse, blauwe
spijkerbroek en, voor degene die geïnstalleerd is, een blauwe das. Alleen de blouse
(dus niet de blauwe spijkerbroek en das) wordt kosteloos beschikbaar gesteld door onze
vereniging. Deze blouse moet na beëindiging lidmaatschap of na het overvliegen naar
de Explorers weer worden ingeleverd en mag alleen tijdens activiteiten zoals hierboven
beschreven, gedragen worden. Voor de das (met riempje) wordt een eenmalige bijdrage
gevraagd van €5,00. Deze das kun je tijdens je hele Scoutingcarrière (van Bevers tot
Explorers) gebruiken. Tip: maak het riempje van je das met een klein speldje aan je das
vast, dan raak je hem niet kwijt!
Bij de overige activiteiten (vrijdagavond, kamp) dragen we een Scoutfit T-shirt. Een
Scoutfit T-shirt kun je bestellen door uiterlijk 1 oktober 2017 €12,95 per T-shirt over te
maken op rekening nummer NL67RABO0141494689 tnv Scouting St Theobaldusgroep
o.v.v. ‘T-shirt’, naam, speltak en maat. Na deze datum kun je ze bestellen bij de
Scoutshop (www.scoutshop.nl). Er komen dan verzendkosten bij. Voor het bepalen van
de juiste maat zullen op de tweede vrijdag van het nieuwe seizoen (de week na het
overvliegen) T-shirts aanwezig zijn om te passen.
Afmelden
Indien je een keer niet kunt, vinden wij dat helemaal niet erg. Maar meld je wel even af,
zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Afmelden doe je per mail
(Scouts@ScoutingOverloon.nl) of stuur een berichtje naar 06-14787325 (=Arjen).
Waarom je niet komt hoef je niet te vertellen. Meld je niet een half uur van te voren af,
maar liever een paar dagen eerder.
Kosten
De contributie voor de Scouts bedraagt dit seizoen €40,00. Heeft u 3 of meer kinderen
bij de Scouting (Bevers, Welpen, Scouts, Explorers of Roverscouts) dan krijgt u €10.00
korting op het totaalbedrag.
Indien u Scouting Overloon gemachtigd hebt, zal de contributie automatisch begin
oktober van uw rekening afgeschreven worden. Indien u Scouting Overloon nog niet
gemachtigd hebt krijgt u een formulier waarmee u Scouting Overloon alsnog kunt
machtigen.
De contributie is inclusief alle weekendkampen en activiteiten, maar exclusief het
zomerkamp. Voor het zomerkamp wordt een bijdrage gevraagd van €80,00.
Vakantie
Tijdens de schoolvakanties is er geen troep (zie kalender op onze website).

Installatie
Je wordt pas een echte Scout als je geïnstalleerd wordt. Deze installatie vindt in het
voorjaar plaats. Je krijgt dan een das en insignes waarmee je iedereen kunt laten zien
dat je geïnstalleerd bent.
Kamp
Vier keer per jaar gaan we op kamp. In de zomervakantie gaan we een hele week.
Waarheen is nog een verrassing. Daarnaast gaan we nog een keer in het najaar en een
keer in het voorjaar een weekend weg. Rond kerst organiseren we ook nog een hike
(=voettocht) met overnachting. De data (voor zover bekend) vind je in de kalender op
onze website. Je krijgt hier tegen die tijd nog nader bericht over.
Verboden
Alcohol en sigaretten worden niet toegestaan. MP3-spelers, telefoons en andere dure
elektronica zijn ook verboden. Ze gaan alleen maar kapot. Het is wel toegestaan om ze,
voordat we gaan openen, in de blokhut neer te leggen.
Fiets
Bij voorkeur kom je met de fiets. Voor een aantal van onze activiteiten zal namelijk een
fiets nodig zijn. Helaas zien wij het vaak dat de verlichting niet werkt. Om 21.00 uur is
het nu al donker. Zorg dus dat de verlichting werkt!
Zaklamp
Bij veel van onze activiteiten heb je in de wintermaanden een zaklamp nodig. Zorg dan
ook dat je altijd een zaklamp bij je hebt.
Kleding
Wij adviseren om niet je beste kleding en schoenen te dragen. De kans dat het vies
wordt (denk aan bos, verf, etc.) of kapot gaat tijdens een van onze activiteiten is groot.
Ideeën
Het maken van een gevarieerd programma valt niet altijd mee. Heb je zelf een idee of
denk je dat iets beter kan, laat het ons weten. Misschien wil je zelf (of je patrouille) wel
eens een avond organiseren. Dat mag, stel maar voor!
Huishoudelijk reglement Scouting Nederland
Scouting Overloon valt onder Scouting Nederland. Het huishoudelijk reglement van
Scouting Nederland vindt u op de website van Scouting Nederland (www.Scouting.nl)
onder ‘ondersteuning/bestuurlijke-zaken’.

