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Jaarplan  Scouting  Rheijnewoud   2019                                                      

In dit plan beschrijven we op hoofdlijnen wat onze vereniging in 2019 wil bereiken. 
Dit jaarplan is goedgekeurd door de groepsraad op 21 november 2018 

 
Inleiding 
Eind 2015 – in ons eerste lustrum jaar- heeft Scouting Rheijnewoud  haar eigen clubgebouw 
betrokken, gevestigd aan de J.P. Heijestraat 21 A in Hazerswoude –Rijndijk.  We maken sindsdien  
met groot genoegen gebruik van het clubhuis. De beslissing tot koop van het gebouw heeft wel tot 
gevolg dat we een forse financiële verplichting zijn aangegaan waar we de komende jaren de nodige 
inspanningen voor moeten verrichten. Blij zijn we dan ook dat we met ingang van 1 juli 2018 op 4 
dagen per week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overdag) het clubhuis verhuren aan Small 
Steps ten behoeve van de buitenschoolse opvang. 
 
Inhoud: 
In dit jaarplan worden samengevoegd de algemene plannen voor 2019 en de plannen van de 
speltakken en afdeling. 
We starten met het  algemene deel dat bestaat uit  de volgende onderdelen: 

1. Strategie van SR en specifieke doelen voor 2019 
2. Bestuur en overige functies 
3. Financiën 
4. Ontwikkeling leiding 
5. Gedrag en veiligheid 
6. Communicatie en Public Relations 

Daarna volgen de plannen voor 2019 van de speltakken  
       7.    Welpen   
       8.    Scouts    
       9.    Explorers.  
Separaat  is de begroting 2019  opgesteld. 
 
 

1. Strategie van Scouting Rheijnewoud en specifieke doelen voor 2019 
 
Strategie 
Scouting Rheijnewoud wil kinderen en jongeren middels het scoutingspel ondersteunen in hun 
ontwikkeling naar evenwichtige, positief in het leven staande personen.  Dat doen we door hen uit te 
dagen hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daartoe bieden we een  programma 
gebaseerd op het scoutingspel en  werken we aan scouting technieken. Dat programma is 
evenwichtig opgebouwd, gepland  over het jaar en bevat zoveel als kan buitenactiviteiten waardoor 
de leden kennis maken met de natuur. De kennis opgedaan in de ene speltak wordt overgepakt en 
doorontwikkeld in de volgende speltak. Zo ontstaat een doorlopende  ontwikkelingslijn. Ter 
ondersteuning van het spelprogramma werken we met insignes, doen de scouts  mee aan de 
regionale scoutingwedstrijd en kunnen voor bijzondere activiteiten  awards worden  verdiend. Iedere 
zomer gaan we op zomerkamp en gedurende het jaar proberen we tenminste één bijzondere 
weekendactiviteit aan te bieden (dagje buiten Hazerswoude, Duinenmars, RSW, bivak). 
 
In een wereld die zich steeds bewuster is dat we met elkaar maar 1 planeet aarde hebben waar we 
zuinig mee om moeten gaan, wil Scouting Rheijnewoud  haar leden bewust maken van de 
verantwoordelijkheid die op ons rust.  Spelenderwijs  staan we stil bij keuzes die wij als mens kunnen 
maken en nemen de leden daarin mee. 
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 Doelen 2019: 
 

1. Iedere speltak biedt een evenwichtig programma dat zowel voor jongens als voor meiden 
genoeg uitdagingen bevat en  aansluit bij het scoutingspel en de scoutingtechnieken. 

 

2. SR streeft in 2019 naar een stabiel leden aantal van 60  leden: Welpen ≥ 24, streven naar 30 
leden, Scouts ≥ 18 streven naar 20 en Explorers ≥ 11.  Om de welpen te ondersteunen bij het 
bereiken van voldoende omvang is bij de start van het clubjaar 2017-2018 de aanvangsleeftijd 
voor welpen verlaagd naar 6 jaar en zijn gerichte PR activiteiten ontplooid. NB op dit moment 
hebben we 53 leden!! 

 

3. SR is in uniform met een delegatie  aanwezig bij de Dodenherdenking op 4 mei 2019. 

 

4. SR  bereidt  in 2019 een activiteit  voor die aansluit bij  Verantwoord omgaan met onze 
aardbol. In ons jubileumjaar 2020 ( dan bestaan we 10 jaar) willen we die activiteit met alle 
leden  uitvoeren en daar publiciteit mee verwerven. 

 

5. De welpen van  SR  doen mee aan de scouting loterij. De scouts voeren een chocolade actie 
uit. De explorers  zetten zich ook in voor fondsenwerving.  Begroot is een netto 
inkomstenbedrag   van 1500 euro 

 

6. Ouders van leden worden gevraagd in hun directe woonomgeving  de collecte Nationaal 
Fonds Kinderhulp te lopen. De collecte wordt  gelopen in Koudekerk en H’woude-Rijndijk . 
Bestuursleden van SR organiseren de collecte. 20 % van de opbrengst is voor SR. Begroot is 
een totaalbedrag van 150  euro. 

 

7. De samenwerking met Small Steps vraagt van beide kanten flexibiliteit. Door regelmatige 
evaluatie, het snel schakelen als er problemen zijn en rekening houden met elkaar  trachten 
we het gebruik van het clubhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 

8. Het bestuur van SR spant zich in om het aantal bedrijvensponsors uit te breiden naar een 
structureel  inkomsten niveau van  € 1500 ,-  per jaar . 

 

9. Alle leiding en bestuur  zorgen voor het realiseren van de in de begroting opgenomen 
inkomsten en zorgen dat ze bij het maken van kosten de in de begroting opgenomen 
bedragen niet overschrijden. 

 

10. Met hulp van de ouders en oudste leden wordt  in het voorjaar van 2019  een grote 
schoonmaak gehouden. Zowel gebouw als speelplaats worden onder handen genomen. 
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2. Bestuur en overige functies 
De samenstelling van het bestuur  ziet er in 2019 als volgt uit: 
voorzitter : Cathrin van der Werf         (per mei 2019 loopt statutaire benoemingstermijn af) 
secretaris: Ubbo Kuper 
penningmeester: Aad Buis                    ( per maart 2020 loopt statutaire benoemingstermijn af) 
groepsbegeleidster : Paula Neuteboom denkt na of ze deze rol oppakt 
praktijkbegeleider:   vacature 
PR en communicatie: Dennis Middelkoop  
De positie van voorzitter  komt vacant omdat de maximale bestuurstermijn na 3 x 3 jaar statutair  
afloopt. Een zoektocht naar een nieuwe voorzitter is ingezet. In 2020 loopt de statutaire termijn van 
de penningmeester af, ook voor hem zal een opvolger worden gezocht. 
 
Overige functies:  
Ledenadministratie: Chantal  Brommers 
Materiaalbeheer: Michiel de Jong. 
Gebouwbeheer : Sjaak Ammerlaan. 
Groenbeheer: Jelle van Miltenburg. 

 

3. Financiën 
De resterende hypotheek ( € 20.000,- )  wordt eind 2018 met de contractuele €  2.500,- afgelost. 
Voor de hypotheeklening  betalen we  een rente van 4%. Daarnaast is in 2015 een lening van               
€ 20.000 van een particulier ontvangen die we  in 2020 moeten terugbetalen. Hiervoor gaan we een 
voorziening aanleggen. De rente op deze lening wordt ons ieder jaar terug geschonken. 
Voor het jaar 2019  blijft de contributie ongewijzigd op € 120,00 per kind per clubjaar.  
 
Bij de gemeente Alphen aan den Rijn is een subsidie aangevraagd  € 4.500,- voor 2019. Najaar 2018 
hopen  we te   vernemen dat de gemeenteraad besloten heeft ons € 2.500 toe te kennen (conform 
het bedrag dat we in 2018 hebben mogen ontvangen). 
Met  het bedrijvensponsorprogramma   proberen we € 1500 aan sponsoring binnen te halen.  
 
De volgende jaarlijkse acties zullen  door SR worden georganiseerd c.q. aan worden deelgenomen: 

 Scouting Loterij  : begrootte opbrengst minimaal  € 500,-. 

 Collecte Nationaal fonds Kinderhulp (leiding en ouders)  in H’woude- Rijndijk/Koudekerk : 
begrote opbrengst: minimaal  € 150,-. 

Daarboven wordt door de leiding van SR  ingezet op acties om bij elkaar € 1.000  binnen te halen. 
Alle speltakken zorgen dat zij binnen hun budget blijven zowel voor de speluitgaven als voor het 
zomerkamp en andere bijzondere activiteiten. 
 

4. Ontwikkeling leiding 
Met de groei van SR neemt ook de leiding toe. (Nieuwe)  leiding behoeft begeleiding om te leren 
overzien wat het betekent om met kinderen/jongeren om te gaan, om  goede samenwerking met 
andere leiding te realiseren  en om het scoutingspel goed aan te bieden. Daartoe worden cursussen 
aangeboden ( Scouting Academie e.a.). De praktijkbegeleider ondersteunt de leiding bij deze 
ontwikkeling. Streven is voldoende geschoolde leiding op alle speltakken en afdelingen. De 
kennis(cursus)  en ervaring (competenties) worden in SOL geregistreerd. 
 
Het welpenteam ondergaat per 1 januari 2019 door het vertrek van Manon van der Werff een 
wijziging.  Vanaf dat moment zal  Karin de Jong als coach van  het nieuwe leiding duo : Jelle en Kirsten 
optreden.  Jelle heeft de schijf van vijf gedaan en zal op korte termijn zijn daarin geleerde 
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competenties laten beoordelen. Het team van de welpen bestaat vanaf 1 januari uit Jelle van 
Miltenburg, Kirsten Bos, Max IJlstra, Sarah Minnee (hulpleiding) en krijgt waarschijnlijk versterking 
van  een extra volwassen leiding met scouting ervaring. 
De volgende scholing zal in 2018/2019 worden ingezet: 

welpen:   Max (leiding) en Kirsten (leiding):  basistraining 

scouts: Arjan: basistraining ; Malou heeft deze in 2018 gevolgd; zij wil graag  een 
vervolgtraining doen 

explo’s:   training afdelingsleider (Bas) 

leidingteams EHBO training  te regelen door SN en Roos 

bestuur:  

 
Binnen speltakken en tussen speltakken is een goede afstemming noodzakelijk. Maar ook tussen de 
leiding en het bestuur of met afzonderlijke bestuursleden. Daar ziet de groepsbegeleidster 
op toe en die maakt zaken bespreekbaar als het beter kan of moet. 
 
Voor 2019 is uitbreiding nodig met leiding voor: 

Speltak Behoefte situatie per 1-1-2019 

Welpen 1  volwassen leiding (man)  is in 
beeld 

1 vrouw, 2 man, 1 hulpleiding (vrouw) 
gecoached door Karin de Jong 

Scouts 1 nieuwe  leiding 2 vrouwen en 2 man  

Explorers --- 1 vrouw en 2 man 

 

5. Gedrag en veiligheid 
Alle leiding en bestuur beschikken over een VOG gebaseerd op de juiste aspecten en deze is op 
datum van afgifte in SOL opgenomen. 
De kennis van EHBO en BHV zal middels regelmatige  oefening in de vorm van een avondcursus  bij 
leiding worden onderhouden.  
Er is een gedragscode. Deze staat op de website en wordt aan iedere nieuwe leiding voor benoeming  
overhandigd en besproken. Iedere nieuwe leiding verklaart zich conform de gedragscode te zullen 
gedragen. Het clubgebouw is voorzien van diverse veiligheidsvoorzieningen waaronder een 
poederblusser, hittemelders, noodverlichting. Leden mogen niet in het clubgebouw zijn zonder dat 
er ook leiding aanwezig is. Roken en alcohol tijdens opkomsten is verboden. 
Gereedschappen worden alleen gebruikt in aanwezigheid en onder toezicht van  leiding. 
Vuur wordt alleen gemaakt in aanwezigheid van en onder toezicht van leiding. 
Met persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan waarbij het privacy beleid  de leidraad is. 
 
 

6. Communicatie en Public Relations 
Om de communicatie binnen de vereniging te ondersteunen voorzien we in een actuele website.  
Tevens worden er tenminste vier (of zoveel meer als nodig)  digitale Nieuwsbrieven per jaar 
opgesteld voor de ouders van de leden. Details over bijzondere opkomsten worden door het 
leidingteam tijdig en  schriftelijk aan de kinderen meegegeven. 
Van alle teamleiding is het mobiele telefoonnummer en het speltak -emailadres op de website 
beschikbaar zodat ouders  afwezigheid tijdig kunnen melden en contact kunnen zoeken voor overleg. 
Om bekendheid aan de vereniging te geven zoeken we gedurende het jaar naar mogelijkheden om in 
het nieuws te komen  (artikel of foto in Groene Hart Koerier) of in beeld te komen bij potentiële 
leden en hun ouders ( bijvoorbeeld: open dag;  Dodenherdenking; Koningsdag;  jaarmarkt; 
Lammetjesdag).Facebook berichten en delen ervan met andere netwerken wordt steeds belangrijker 
om ons bestaan en het plezier van scouting te delen met anderen. 
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7. Welpen 
Dit jaar gaan we, met 5 leiding en 1 stagiair en 16 welpen, er weer een fantastisch jaar van maken. In 
de eerste weken komen er rond de 10 kinderen kijken (via de kinderuitmarkt) bij de welpenspeltak. 
Er zijn er van de 10 kinderen al 7 die het aanmeldingsformulier al hebben ingeleverd.  Per 1-10-2018 
hebben we 23 welpen. Doelstelling is om naar alle welpen persoonlijk te kijken wat hun 
mogelijkheden zijn en welke verdieping ze kunnen maken binnen de welpen mogelijkheden. 
Opgedeeld in nesten zullen we de uitdagingen aangaan. 

Aantal draaidagen 
• 36 Opkomsten  
• Zomerkamp 
• Duinenmars 
• 1 Bijzondere dag buiten Rijnwoude 

 
Insignes   In het seizoen 2018-2019 zullen wij ons gaan buigen over 3 insignes. 

1.           Het insigne Geschiedenis 
2. Het insigne EHBO 
3. Het insigne Thuis 
 
Overvliegen  
In september 2018 zijn er uiteindelijk geen welpen overgevlogen naar de scouts. De welpen die de 
leeftijd hadden gaven aan nog graag een jaar bij de welpen te willen blijven. Het streven is dat we 
lopende het jaar naar 25/30 welpen groeien. In september 2019 vliegen 8 welpen over naar de 
scouts.  
Installeren 
In januari 2019 installeren we 7 nieuwe welpen en nog 1 welp uit het vorig seizoen die nog 
geïnstalleerd moeten worden .  
 
Scouting Loterij 
Ook dit jaar doen proberen de welpen geld te verdienen aan de Scouting Loterij. Om de verkoop van 
de loten weer populair te maken kunnen de welpen waardebonnen voor de Scoutshop Katwijk 
winnen. Het gaat om bedragen van 5, 7,50 en 10 euro. De gewonnen waardebonnen zijn een jaar 
geldig en kunnen alleen bij de leiding worden ingewisseld. (Zodoende blijft het geld binnen de regio.) 
 
Duinenmars 
De Duinenmars is een jaarlijkse wandeltocht in de duinen van Den Haag. 
Deze valt op 6 april 2019, de mars van 10 km zal naar verwachting met ca. 23 welpen gelopen 
worden onder begeleiding van de vaste groepsleiding. Er zal ook dit jaar een beroep gedaan worden 
op ouders voor het vervoer. 
 
Opkomst buiten het clubhuis 
Moet nog ingepland worden, maar was afgelopen jaar een groot succes dus zal dit jaar ook niet 
overgeslagen worden. 
 
Zomerkamp 2019 
In 2019 gaan we voor de 8de keer op kamp. Het kampterrein is nog niet bekend maar zijn de 
teamleiders druk mee bezig. Van 20 juli tot 27 juli  zullen de welpen d.m.v. het scouting-spel  een 
leuke en gezellige week beleven. In deze week zullen de oudste welpen een nacht slapen bij de 
scouts om  kennis te maken.  De welpen verblijven in een huis op het terrein. 
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8. Scouts 
Dit jaar gaan we, met 4 leiding en 18 scouts, er weer een fantastisch jaar van maken. Doelstelling is 
om naar alle scouts persoonlijk te kijken wat hun mogelijkheden zijn en welke verdieping ze kunnen 
maken binnen de scouts mogelijkheden. Opgedeeld in ploegen zullen we de uitdagingen aangaan. 

 
Aantal draaidagen 
• 34 Opkomsten  
• Zomerkamp 
• 1 á 2 weekendkampen per seizoen 
• Deelname aan Regionale en eventueel Landelijke activiteiten 
 
Insignes 
In het seizoen 2018-2019 zullen wij ons gaan buigen over 3 insignes. 
1.          Het insigne Basis buitenleven 
2. Het insigne specialisme kok 
3. Het insigne specialisme fotografie 

Overvliegen  
In september 2018 zijn 4 scouts overgevlogen naar de explorers. Daar wachten hun nieuwe 
uitdagingen.   Vanuit welpen zijn geen overvliegers gekomen. Dit betekent dat we met 18 scouts 
seizoen 2018-2019 ingaan.  In september 2019 vliegen 2 scouts over naar de explorers. Het is nog 
niet bekend hoeveel welpen overvliegen naar de scouts.  
Installeren 
In januari 2019 installeren we 1 scout en 1 leiding.  
Scouting Loterij 
De scouts doen in 2019 niet mee aan de Scouting Loterij. Het enthousiasme is in de afgelopen jaren 
flink gedaald. Wie weet proberen we het over een paar jaar weer. 
Chocolade actie 
Waarschijnlijk rond de Pasen gaan we weer chocolade deur aan deur verkopen. Vorig seizoen heeft 
dit een mooie opbrengst opgebracht.  
RSW 
De scouts gaan weer deelnemen aan de Regionale Scouting Wedstrijden (RSW) op het Naaldenveld in 
Aerdenhout. Dit zal half april weer in de planning staan.  
LSW 
De scouts moeten dan bij de eerste 5 komen tijdens de RSW, om een plaats te bemachtigen voor de 
Landelijke Scouting Wedstrijden(LSW) in Baarn.  
Omdat we ook naar Intercamp willen, wat in hetzelfde weekend plaats vindt, duimen we stiekem dat 
onze scouts wel een tof weekend hebben op de RSW, maar geen plekje bemachtigen voor de LSW. 
Mochten we onvoldoende inschrijvingen krijgen voor het Intercamp dan proberen we uiteraard ook 
zeker weer dat onze scouts naar de LSW gaan! 
Intercamp 
Helaas bleek de inschrijving al binnen enkele uren volgeboekt. 
 
Zomerkamp 2018 
In 2019 gaan we voor de 8ste keer op kamp. Op dit moment hebben we nog geen definitief terrein 
waar we naar toe gaan.  
 
Leiding 
Malou wordt in januari 2019 geïnstalleerd. Zij  heeft  de basis leiding training  reeds in 2018 gevolgd. 
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9. Explorers    

Het kalenderjaar 2019 verwachten we met 11 explorers te starten.   
Na de zomervakantie van 2019 zullen de  4 oudste afscheid nemen en (als ze het zelf willen 
oppakken) overvliegen naar de Roverscouts.  
Als er in 2019 geen roverscouts starten kijken we naar de 2 van de oudste, of deze nog een jaar 
willen/kunnen/mogen blijven hangen. 
 
Bijzondere gebeurtenissen 
De installatie  
Het jaar 2019 wordt geopend met  “de Installatie”. De installatie is de traditionele ceremonie waarbij 
een nieuw lid van een speltak  wordt verwelkomd als volwaardig lid. Bij de installatie van 2019  
worden 4 nieuwe explorers geïnstalleerd: 
 Thijs de Jong, Stijn van Polanen, Wesley van Sijpveld en Chennah van der Werff 
Dit jaar pakken we het anders aan dan voorgaande jaren. De explorers regelen het dit jaar zelf. De 
plechtigheid vindt plaats op de vrijdagavond. 
 
Winter/lente kamp 
We hopen dit jaar een weekend weg te gaan met de explorers.  
In dit weekend willen we meer tijd en ruimte steken in het ontwikkelen binnen de activiteit van een 
insigne. 
Zomerkamp 
Het zomerkamp van de explorers zal worden gehouden van maandag 22 juli tot en met donderdag 1 
augustus. Een lange week (10 dagen) waarbij explorers d.m.v. het scoutingspel in het thema geheim 
een plezierige tijd beleven en dichter tot elkaar komen. De explorers verblijven zeker niet in een 
clubhuis, maar pakken de tent!  We hopen een kampterrein te vinden in Duitsland of België. 
 
Welkom nieuwe explorers 
Dit jaar willen we ruimte geven aan alle leden om ook vrienden uit te nodigen om mee te kijken en 
hopelijk te blijven bij de explorers. Hieraan besteden we 2 opkomsten. 
Het overvliegen 
Het overvliegen is de start van een nieuw scoutingseizoen, na de zomervakantie 2019. Het 
overvliegen is een ceremonie die plaatsvindt wanneer een scout overgaat  naar de explorers.  
De gezamenlijke opkomst vindt plaats op de 3e opkomst, vrijdagavond.  
 
Halloween 
Samen met de JJB organiseren we de Halloween optocht door Hazerswoude-Rijndijk. 
 
Programma inhoud: 
De explorers organiseren hun eigen programma’s, in 2-tallen maken ze een opkomst, en 
communiceren ze dat met hun aangewezen begeleiding. 
Uiterlijk iedere woensdag wordt de opkomst voorgelegd. 
(eventueel kunnen ze voor die tijd met vragen naar de begeleiding) 
In de halfjaarplanning schetsen we in grote lijnen uit welke richting we op willen, of welke thema’s ze 
kunnen gebruiken. 
 
Scouting Nederland hanteert 8 activiteitengebieden voor het scoutingspel. In het scoutingseizoen 
2018/2019 komen deze gebieden aan bod. Door middel van insignes worden enkele 
activiteitengebieden benadrukt.  
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Omdat er bij de explorers meer verwacht wordt dan bij bijv. de scouts, motiveren we de 
programmamakers om behapbare onderdelen te verwerken. 
Per persoon houden we bij waar welke explorer in slaagt en in aanmerking komt voor een insigne. 
Omdat het om hun eigen ontwikkelingen gaat, willen wij niet pushen in welke richting dit is. 
Ze kiezen zelf uit in welke gebieden ze willen werken. hier vind je een overzicht. 
 

Ontwikkeling leiding: 
Inmiddels  bestaat het explo-team uit 3 begeleiders. 
Onderling zijn alle taken goed verdeeld en ondersteunt het team elkaar waar nodig. 
Voor de nieuwe teamleider wordt nog naar een training gekeken. De rest is voorzien. 
 

 

 

 
 

https://www.scouting.nl/explorers/downloads/explore-2-the-limit/maatschappelijke-stage/1884-voorbeeldprojecten-insignes-voor-maatschappelijke-stage/file
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  Bijlage  met nadere uitleg over de wereld van scouting 

ACTIVITEITENGEBIEDEN  
Het werken met activiteitengebieden brengt variatie in het programma aan.  Elk activiteitengebied 
bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar  horen. Er zijn acht 
activiteitengebieden en deze indeling is in iedere speltak gelijk.  
 
UITDAGENDE SCOUTING-TECHNIEKEN  
Bij Scouting worden nog allerlei technieken gebruikt, oude én nieuwe.  In het activiteitengebied 
Uitdagende Scouting-technieken zijn de activiteiten opgenomen waar je een bepaalde techniek bij 
nodig hebt.   
 
EXPRESSIE  
Expressie zijn alle creatieve dingen die je doet waarmee je iets laat zien van jezelf.  Dat kan zijn in een 
tekening, een foto, een verhaal of muziek. Of in dansen, filmen,  handvaardigheid, toneelspelen of 
allerlei knutselwerken.  
 
IDENTITEIT  
Iedereen is anders. Je hebt je eigen voorkeuren, dingen waar je goed in bent en  waar je in gelooft. 
Bij het activiteitengebied identiteit kom je hier meer over te weten.  
 
INTERNATIONAAL  
Scouting is een internationale, wereldwijde organisatie. Bij het activiteitengebied  Internationaal doe 
je dan ook activiteiten waarbij je meer te weten komt over Scouting  wereldwijd en andere culturen. 
Of je doet mee aan internationale uitwisselingen.  
 
BUITENLEVEN  
Bij Buitenleven denk je eerst aan natuur. Dat is buiten en veel activiteiten van Scouting  vinden 
buiten plaats. In dit activiteitengebied vind je dan ook de activiteiten rondom het  beleven van de 
natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en  dier, milieu, natuurbeheer en 
weer.  
 
SPORT & SPEL  
Sport & Spel is een activiteitengebied met heel veel mogelijkheden. Hier kun je veel  verschillende 
soorten spellen en sporten doen; korte en lange spelen, bekende en  onbekende sporten, een 
bordspel of een posten-spel.   
 
SAMENLEVING  
Iedereen maakt deel uit van de samenleving. Met de activiteiten die bij dit  activiteitengebied horen, 
kom je meer te weten over de omgeving om je heen, over  het culturele erfgoed in Nederland en kun 
je ook iets betekenen voor de samenleving  door er iets voor te doen.   
 
VEILIG & GEZOND  
Als scout wil je natuurlijk wel gezond blijven. Bij het activiteitengebied Veilig & Gezond ga je aan de 
slag met koken, hygiëne, EHBO, veiligheid en ook omgaan met elkaar. Je wilt je immers ook veilig 
voelen in de groep. 
 

 


