SCOUTING ST. JOZEF
Andries van Altenalaan 51
3829 BN Hooglanderveen

1 van 8

1. Geschiedenis en huidige situatie
Scouting is in het begin van deze eeuw ontstaan. De grondlegger van de vereniging is Lord
Baden-Powell. Zijn ideeën zijn nog steeds terug te vinden in de doelstelling van de
vereniging.
Doelstelling:
Het doel van scouting is kinderen en jongeren de ruimte geven om zich te ontplooien en laten
opgroeien tot sociale, zelfstandige en actieve wereldburgers die verantwoordelijkheid dragen.
Wij willen deel uit maken van het landelijke jeugdbeleid. Scouting maakt tenslotte jongeren
maatschappelijk actief en leert kinderen wat respect, zelfstandigheid en samenwerken
betekend.
De vereniging Scouting Nederland is in 1973 ontstaan uit en fusie van verschillende
verenigingen en telt thans ruim 124.000 leden. Het scoutingprogramma wordt omschreven als
een vorm van jeugdjongerenwerk waarin jongens en/of meisjes samen met groeiende
zelfstandigheid en daarmee gepaard gaande afnemende leiding met een bepaalde spelcode,
geïnspireerd op en door het buitenleven de mogelijkheden van zichzelf en de wereld gun
ontdekken, door een keuze te doen uit diverse activiteiten waarin zij op hun leeftijd plezier
hebben.
Scoutingvereniging St. Jozef is in 1982 opgericht met enige ondersteuning van pastoor
Batenburg. In die jaren heeft de scouting op heel wat verschillende plaatsen onderdak gehad.
We begonnen in een loods van de Firma v. Bekkum en moesten al snel verhuizen naar het
noodschooltje. Ook daar konden we niet blijven en kwamen we via de Dissel in een mooi oud
boerderijtje terecht. Hier hebben we enkele jaren met plezier gehuisd maar helaas moest het
wijken voor de nieuwbouw. Nu zitten we al heel wat jaartjes in het gebouw aan de A. van
Altenalaan in Hooglanderveen.
Het huidige gebouw voldoet niet helemaal meer aan de hedendaagse eisen die bij de scouting
horen. Daarnaast verandert het woongebied van onze leden van hooglanderveen naar vathorst.
In het verleden hadden we een leden aantal van 40 die de laatste jaren wat is afgenomen. We
zien dan ook de toekomst met Vathorst erbij veelbelovend tegemoet en een enorme groei in
ons ledenaantal.
Een logisch gevolg van ons is dan ook om een nieuw gebouw te laten neerzetten in de nieuwe
wijk Vathorst. We zijn druk bezig om dit te
realiseren en zouden dan ook een gebouw neer willen zetten waarin zo'n 80 jongens en
meisjes met veel plezier het spel van scouting kunnen spelen.
Een scoutinggroep bestaat uit verschillende speltakken (= een groep kinderen uit dezelfde
leeftijdscategorie en hun leiding c.q. begeleiding):
- Bevers: jongens en meisjes in de leeftijd van ca. 5 tot 7 jaar
- Welpen: jongens en meisjes in de leeftijd van ca. 8 tot 11 jaar.
- Scouts: jongens en meisjes in de leeftijd van ca. 12 tot 15 jaar.
- Explorers: jongens en meisjes in de leeftijd van ca. 16 tot ca. 18 jaar.

2 van 8

2. Bevers
Ben je 5 geworden dan mag je al mee doen met de Bevers. De Bevers doen elke zaterdag van
10.00 tot 12.00 uur mee met de spelletjes in de wereld van de Lange Doener. Daar gaan ze
knutselen, schminken, spoorzoeken en nog veel meer.
Hier krijgen ze een klein voorproefje van wat er allemaal bij Scouting te doen is. De accenten
zullen liggen op sport en spel, het buitenleven, expressie en stille momenten.
Op dit moment hebben we geen Bevergroep vanwege een tekort aan leiding.
3. Welpen
Deze speltak bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van ca 8 tot 11 jaar. We draaien
scouting op zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur,
Natuurlijk doen we tijdens een opkomst leuke dingen. Als het lekker weer is, zijn we vaak
buiten en in het bos te vinden. We doen dan een speurtocht of spelletjes zoals smokkelspel of
levend stratego. Als het wat minder weer is zijn we in ons scoutinggebouw te vinden en
knutselen we wat of gaan we voor een insigne aan het werk.
Een paar keer per jaar blijven we in het scoutinggebouw slapen of gaan we een weekend weg
naar een andere scoutingvereniging. Met Hemelvaart gaan we op kamp van donderdag tot
zondag. Tijdens zo'n kamp is er een thema. De thema's van de afgelopen jaren zijn Frankrijk,
indianen en vervoer.
Kortom het is erg gezellig en kom dus gerust cm keertje kijken!
Groetjes de welpen leiding Dave en Tom
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4. Scouts
Deze speltak bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van ca 12 tot 15 jaar. We draaien op
vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Door zoveel mogelijk te ontdekken van de omgeving met andere jongens en meisjes en het
meeste zelfstandig te ondernemen, wordt er bij de scouts gestreefd naar een groeiende
zelfstandigheid met een daarmee gepaard gaande afnemende leiding. De leiding blijft echter
wel van groot belang om het een en ander in goede banen te leiden en overzicht te houden.
De activiteiten van de scouts hebben vooral te maken niet het buitenleven, dus trek de groep
er regelmatig op uit.
Enkele activiteiten zijn:
-pionieren d.w.z. het maken van tafels, keukens, banken, torens enz. d.m.v. hout en
touwverbindingen.
-kaart en kompas.
-wandeltochten zoals hike's, dit zijn tochten met opdrachten en diverse hindernissen en soms
ook een overnachting.
-cultuur.
-koken.
-sport enz.
Met hemelvaart gaan ook wij vier dagen op kamp. We overnachten in tenten en koken zelf
Vaak gaan we op de fiets naar het kamp.
Groetjes de scouts leiding Erwin, Lia en Peter.
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4. Explorers
Deze speltak bestaat uit jongens en meisjes in een leeftijd van ca 16 jaar tot ca 18 jaar.
We draaien opkomsten op vrijdagavond van 20.30 uur tot 22.30 uur..
De Explorers draaien de opkomsten zelf en verzinnen dus wat er gedaan word. Er zijn 1 of 2
begeleiders aanwezig. Er is dus meer zelfstandigheid en moeten zelf de verantwoordelijk op
zich nemen.
De activiteiten van de Explorer zijn o.a. computer, pionieren, kaart en kompas, hike, sport en
trekken er vaak op uit. Ook regelen ze zelf een kamp meestal in de zomervakantie.
In het seizoen 2015-2016 zijn we weer met een explorergroep gestart. Ze hebben nu de
opkomst nog samen met de scouts. Als de groep wat groter wordt en als we weer begeleiders
gevonden hebben, zullen ze weer zelfstandig hun opkomsten organiseren.
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5. Contributie
Voordat contributiebetaling plaats vindt, geldt bij nieuwe leden in het algemeen een
kennismakingsperiode van 2 tot 3 opkomsten.
Kosten: €35,- per half jaar, excl. kamp of weekendje.
Kleding: Das, regiobadge en groepsnaambandje worden door ons verzorgd. Zelf moet een
scoutingblouse, speltakteken, scoutingteken en dasring aangeschaft worden. Dit hoeft pas
vanaf de installatie. Onder de blouse wordt een blauwe (spijker) broek gedragen.
Alle kinderen worden aangemeld bij Scouting Nederland waar ze verzekerd zijn en het
scoutingmagazine van ontvangen, ook kunnen ze terecht bij de scoutshop in Utrecht en
Hilversum.
Aansprakelijkheidsverzekering: Hier zijn o.a. verzekerd de (ouders) leden van de vereniging
Scouting Nederland. Wanneer zij worden aangesproken voor schade welke zij zelf of leden
gedurende de tijd dat deze onder toezicht staan, aan derde hebben toegebracht.
De aansprakelijkheidsverzekering draagt een secundair karakter d.w.z. dat in voorkomende
gevallen de schade in eerste instantie dient te worden gemeld bij de
aansprakelijkheidsverzekeringpolis van de veroorzaker(s).
Wie zijn er verzekerd: alle leden van de vereniging Scouting Nederland.
Wat is verzekerd:
-aansprakelijkheid voor schade aan persoon of aan goederen van derden.
-aansprakelijkheid voor schade aan terrein en gebouw, evenals de daarbij behorende
goederen, welke men tijdelijk in huur of gebruik heeft.
Voor schade aan deze goederen geldt een eigen risicobedrag van 35 euro per gebeurtenis.
Wat is er onder meer niet verzekerd?
-schade, verband houdend met het houden, gebruiken of besturen van motorrijtuigen en
schade aan goederen toegebracht met of door schepen. -schade, welke met opzet is
veroorzaakt.
Verzekerd bedrag:
-maximum €450.000,- per gebeurtenis.
-per verzekeringsjaar geldt een maximum van €800.000,Waar verzekerd:
In de gehele wereld.
Bij de kampen wordt door onze groep bij Scouting Nederland een aparte reis/bagage
verzekering afgesloten. De kosten hiervan zijn in het kampgeld opgenomen.
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6. Adressen
Scouting gebouw:

Andries van Altenalaan 51
3829 BN Hooglanderveen
http://www.scoutnet.nl/~scouting-st.jozef
scouting-st.jozef@scoutnet.nl

Voorzitter:

vacature

Penningmeester:

Nico Burgers
Ogierpad 20
381 HN Amersfoort
Tel. 033-4807832

Secretaris:

Martijn Albering
Kolhornkade 2
3826 AD Amersfoort
Tel. 033-8880162

Contactpersonen leiding:
Welpen:

Tom Dirks
Wouter van Dijklaan 26
3829 BK Hooglanderveen
Tel. 033-4555174

Scouts:

Peter van Burgsteden
Holleweg 38
3829 AG Hooglanderveen
Tel. 033-2580944.
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Regio
Utrechtse
Heuvelrug
- Scouting is een plezierige
vrije- tijdsbesteding die een
bijdrage levert aan de vorming
van de persoonlijkheid
- 90.000 leden
- 30.000 kaderleden
- 32 miljoen leden wereldwijd
- 1.300 Scoutinggroepen
- Landelijk Servicecentrum in
Leusden
- (033) 496 02 60
- Scoutshop met 17 filialen
- 23 labelterreinen
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