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NIEUWSBRIEF SEIZOEN 2021-2022
Het nieuwe seizoen is begonnen! We starten met 37 jeugdleden en 9
kaderleden aan het 76ste seizoen in ons bestaan. De aankomende 10
maanden wordt het scoutingspel weer volle bak gespeeld in Burgh en
daarbuiten. Graag praten we iedereen bij over hoe onze groep in elkaar
steekt, welke plannen we hebben en welke afspraken we graag met elkaar
willen maken.

Speltakken en opkomsten
Onze scoutinggroep heeft vier speltakken: welpen, scouts, explorers en
roverscouts. Iedere speltak heeft een eigen programma.
Leeftijden: van 6,5 tot 11 jaar (groep 3 t/m 7)
Opkomsttijd: zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur
Leiding: Marcel Blom, Richard Klapwijk en Myrte Poldervaart
Leeftijden: van 11 tot 15 jaar (groep 8 t/m klas 3)
Opkomsttijd: zaterdag van 15.30 tot 17.30
Leiding: Marcel Blom en Corné de Wilde
Leeftijden: van 15 tot 18 jaar
Opkomsttijd: zaterdag van 15.30 tot 17.30 uur
Begeleiding: Maarten de Kok en Jeroen Hart
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Leeftijd: van 18 tot 21 jaar
Opkomsttijd: geen vast moment
Adviseurs: Maarten de Kok en Marcel Blom
In principe starten en eindigen alle opkomsten bij ons clubhuis “Weest Paraat”,
WG Bootlaan 8, 4328 LS Burgh-Haamstede.
Jaarplanning
Scouting zou geen scouting zijn wanneer er geen kampen, activiteiten met
groepen in de regio of meewerken aan dorpsevenementen op het programma
zouden staan. Heel wat activiteiten hebben al een plaatsje op onze jaarplanning.
Het zijn er wel minder dan in andere seizoenen. Vanwege corona is van veel grote
activiteiten nog onduidelijk of ze door gaan, dat zal steeds worden bekeken op
basis van de dan geldende maatregelen.
16 oktober 2021: Eilandelijke natuurwerkdag voor scouts en explo’s
27 t/m 30 december 2020: regionaal Houthakkerskamp voor scouts en explorers
in Veere (12 t/m 16 jaar)
15 januari 2022: nieuwjaarsopkomst met overvliegen
5 maart 2022: iScout voor explorers en roverscouts, bij en met Mr Bakkergroep
Zierikzee
19 maart 2022: Kleine en Grote Trek voor welpen, scouts en explorers op
Walcheren
16 april 2022: Landschapsdag bij Boerderij Molenberg
15 t/m 18 april 2022: Landelijke activiteit HIT (Hikes, Interesse- en
Trapperskampen) op diverse locaties in het land, individuele inschrijving via
hit.scouting.nl
23 april 2022: Sint-Jorisdag en viering 75 jaar scouting in Burgh-Haamstede
27 april 2021: Koningsdag op de Beatrixwei
3 t/m 5 juni 2021: RegionaalPinksterKamp (RePiKa) voor scouts
Eind juni / begin juli 2022: Seizoenssluiting
Van een aantal activiteiten is wel bekend dat ze gehouden worden, maar nog niet
wanneer:
• Overnachtingen in het clubhuis voor alle speltakken
• Regionale speldagen voor alle speltakken
• Zomerkampen voor scouts, explorers en roverscouts
Bij veel bijzondere opkomsten is het nodig vooraf aan te melden. De leiding
stuurt per activiteit meer informatie met een uitnodiging voor aanmelding. Het
wordt altijd zeer gewaardeerd wanneer hier ook op wordt gereageerd wanneer
iemand niet aan een activiteit meedoet.

facebook.com/kaninefatengroep – twitter.com/kaninefatengr – instagram.com/kaninefatengroep
scouts@scoutingwesterschouwen.nl - www.scoutingwesterschouwen.nl

Kaninefatengroep – Scouting Westerschouwen
Bezoekadres: W.G. Bootlaan 8
4328 LS Burgh-Haamstede

Groepsraad
Hogezoom 3-05
4328 EE Burgh-Haamstede
0111-852879
scouts@scoutingwesterschouwen.nl

Overvliegen
Ieder seizoen laten we de oudste leden van iedere speltak overvliegen naar de
volgende speltak. We houden hierbij zoveel mogelijk de leeftijdsrichtlijnen van
Scouting Nederland aan.
Spelregels opkomsten
Net als iedere sport is scouting een spel. Spelen kan niet zonder regels, scouting
ook niet. Dit zijn onze voornaamste huisregels:
•
•

Kom op tijd. Vanaf een kwartier voor aanvang is er leiding aanwezig
Draag altijd het scoutfit. Daarnaast adviseren we dichte schoenen te dragen
en bij voorkeur geen laarzen. Scoutfits kunnen worden besteld via de leiding
of rechtstreeks op www.scoutshop.nl

•

Bij de welpen zijn zakmessen niet toegestaan. Bij de oudere speltakken mag
er wel een zakmes worden gebruikt, zolang dit veilig gebeurt. Aan veilig
mesgebruik worden ook opkomsten gewijd. Het gebruik van (inklapbare)
zakmessen waarvan het lemmet langer is dan de breedte van de handpalm
raden we af.
Beperk het gebruik van mobiele telefoons tijdens de opkomsten zoveel
mogelijk.
Bij kleine speltakken heeft een afmelding directe gevolgen voor een geplande
activiteit. Afmeldingen horen we daarom, indien mogelijk, graag al een dag
voor de opkomst.

•
•

Bestuur
Het bestuur houdt zich bezig met alle zaken die niet direct met de opkomsten te
maken hebben, zoals onderhoud en verhuur gebouw, financiën,
ledenadministratie en contacten met overheden. Ons bestuur is vierkoppig:
•
•
•
•

Marius Blom, voorzitter
Willem Ginjaar, penningmeester
Martijn Tempelaar, secretaris
Marcel Blom, vertegenwoordiger speltakken

Verslagen van bestuursoverleggen zijn opvraagbaar bij het bestuur

facebook.com/kaninefatengroep – twitter.com/kaninefatengr – instagram.com/kaninefatengroep
scouts@scoutingwesterschouwen.nl - www.scoutingwesterschouwen.nl

Kaninefatengroep – Scouting Westerschouwen
Bezoekadres: W.G. Bootlaan 8
4328 LS Burgh-Haamstede

Groepsraad
Hogezoom 3-05
4328 EE Burgh-Haamstede
0111-852879
scouts@scoutingwesterschouwen.nl

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon van onze groep is Ingrid Smeenk
Contributie en financiën
De contributie bedraagt € 79,50 per kalenderjaar. In de contributie zijn het
scoutfit en deelname aan bijzondere activiteiten niet inbegrepen. Voor het innen
van contributie en andere grotere bedragen stuurt de penningmeester een
factuur. Kleinere bedragen voor bijzondere activiteiten worden vaak door de
leiding contant geïnd.
Sponsoring
Onze grootste inkomstenbronnen zijn de contributie en de verhuur van ons
clubhuis. Hiermee kunnen we onze uitgaven, zoals contributie aan Scouting
Nederland, gemeentelijke lasten en onderhouds- en programmakosten betalen.
Extra inkomsten krijgen we onder meer uit sponsoring. Iedereen kan ons gratis
sponsoren met online aankopen via Sponsorkliks. Ga eerst naar onze site
www.scoutingwesterschouwen.nl, klik op het Sponsorklikslogo en kies vervolgens
uit een van de vele deelnemende webshops.

Meer informatie over Sponsorkliks staat op de sponsoringspagina van onze site.
Social media
Op onze website www.scoutingwesterschouwen.nl is naast algemene informatie
over onze groep ook het programma van de speltakken te vinden en een
uitgebreid fotoarchief.
Daarnaast hebben we Facebook, Instagram en Twitteraccounts. Hierop posten we
regelmatig berichten over onze activiteiten.
Promotie
Scouting is te leuk om niet met anderen te delen. Daarom een oproep aan
iedereen om te blijven vertellen wat je bij scouting beleefd! Kijkers zijn altijd
welkom bij de opkomsten. Welpen en scouts die iemand meenemen naar scouting
en die dan ook nog lid wordt kunnen een buddybatch verdienen! Scouting
promoten kan op school ook met een spreekbeurt. Bij de ScoutShop zijn
spreekbeurtpakketten te bestellen en onze vlaggen en welpentotem zijn te leen.
Privacy
Sinds 25 mei 2018 zijn nieuwe Europese privacyregels van kracht. Ons
privacybeleid is te vinden op onze site. Iedereen kan de eigen gegevens inzien en
actueel houden door in te loggen op sol.scouting.nl.
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Adressen
• Algemeen: info@scoutingwesterschouwen.nl
• Leiding welpen: welpen@scoutingwesterschouwen.nl
• Leiding scouts: scouts@scoutingwesterschouwen.nl
• Begeleiding explorers en roverscouts: explos@scoutingwesterschouwen.nl
•
•
•

Website: www.scoutingwesterschouwen.nl
Facebook & Instagram: Kaninefatengroep
Twitter: Kaninefatengr

•
•

Leiding welpen en scouts: 06-12020974
Begeleiding explorers en roverscouts: 06-40128260

facebook.com/kaninefatengroep – twitter.com/kaninefatengr – instagram.com/kaninefatengroep
scouts@scoutingwesterschouwen.nl - www.scoutingwesterschouwen.nl

