Betreft: informatie voor ouders van nieuwe leden

Beste ouders,
Welkom bij Scouting’63. Wij hopen dat uw kind een fijne tijd bij ons gaat beleven. In deze brief gaan wij een
paar zaken over het reilen en zeilen van de Scouting aan u toelichten.
Scouting’63 is één van de grootste jeugdverenigingen in Leimuiden en de enige scoutinggroep in de gemeente
Kaag en Braassem. Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en
uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken
en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier
tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren. Er zijn verschillende soorten
Scouting: landscouting, waterscouting en luchtscouting. Bij Scouting’63 hebben we landscouting en
waterscouting. Voor meer informatie over Scouting in het algemeen, zie de website www.scouting.nl
Scouting’63 is een stichting en heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester,
oudervertegenwoordiger, groepsbegeleider en een commissaris gebouw, terrein en materiaal.
SPELTAKKEN
Binnen Scouting’63 hebben we diverse speltakken voor verschillende leeftijden.
De jongste speltak is de Bevers (gemengde speltak) (5 – 7 jaar)
Dan de kabouters (meisjes) en de welpen (jongens) (7-11 jaar)
Daarna komen de Scouts (landscouting) en de Zeeverkenners/Dolfijnen (waterscouting) (beide gemengde
speltakken, 11 – 16 jaar)
Na de Scouts zijn de Explorers de landspeltak (16 -18 jaar). En na de Zeeverkenners volgt de Wildevaart (1618 jaar).
Ook voor 18+ zijn er speltakken, de Stam (landscouting) en de Loodsen (waterscouting)

Als uw kind op 1 september de leeftijd heeft van een volgende speltak, kan uw kind gaan overvliegen.
Overvliegen betekent een leuke en spannende overgang naar een volgende speltak. Dit gebeurt meestal in
oktober.
Iedere speltak biedt een gevarieerd aanbod van activiteiten die aansluiten bij de leeftijd. Wekelijks is er
opkomst. De tijden staan vermeld op de website www.scouting63.nl. Als uw kind niet aanwezig kan zijn, graag
afmelden bij de leiding in verband met de voorbereiding van de opkomst.
KLEDING
Bij onze groep is het gebruikelijk dat kinderen een blouse en een das dragen tijdens de opkomst. Deze zijn te
bestellen bij Scoutshop.nl Of vraagt u de leiding of zij nog 2e hands kleding op voorraad hebben.
De das (merk: Hunting Stewart) mag gedragen worden nadat de kinderen zijn geïnstalleerd. Installeren
betekent dat de kinderen op een leuke manier officieel scout worden, zij moeten dan de scoutingwet opzeggen
die aansluit bij hun speltak. Dit gebeurt meestal kort na het overvliegen.
De blouse mag uiteraard vanaf dag één gedragen worden.
Kinderen die lid worden van een waterscouting speltak moeten naast hun das en blouse ook een reddingsvest
aanschaffen.
WEEKEND EN KAMP
Jaarlijks wordt een weekend en een zomerkamp georganiseerd. Het weekend is ook bedoeld voor de jonge
kinderen om te wennen voor het grote kamp. Voor de bevers wordt alleen nog een beverweekend
georganiseerd.
2013 is een bijzonder jaar bij Scouting’63. De groep bestaat dit jaar 50 jaar. Dit jaar gaan alle groepen samen
op zomerkamp.
CONTRIBUTIE en OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Jaarlijks in september worden de rekeningen voor de contributie verstuurd.
Het opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 september voor het komende jaar gedaan worden bij de
ledenadministratie. Bij te laat opzeggen wordt de contributie volledig in rekening gebracht.
Als er na bovenstaande nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de leiding. Direct na de
opkomst is er altijd gelegenheid tot het stellen van vragen. U kunt natuurlijk ook telefonisch of via de mail
contact opnemen. Mocht u er niet uitkomen en met vragen blijven zitten, dan is de oudervertegenwoordiger
beschikbaar. De oudervertegenwoordiger maakt deel uit van het bestuur. In overleg met u worden zaken zo
nodig binnen het bestuur besproken.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur en de leiding van Scouting’63

