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Lid worrden
Iedereen kan 3 keer ee
en opkomst meedraaien me
et de groep om
m te zien of Sc
couting Polaneen wat voor he
em/haar
a beslis ieman
nd om lid te worden of niet. Lid worden do
oe je door het aanmeldingsfformulier en
is. Daarna
machtigin
ngskaart voor contributie in te vullen. Dezze zal door de leiding de derrde keer dat eeen nieuw lid komt
k
meegege
even worden. Het
H formulier moet
m
ingevuld
d en onderteke
end teruggege
even worden aaan de leiding. De
contributie bedraagt 12
2 euro per maa
and en zal aan
n het begin va
an iedere kalendermaand vaan de rekening
g worden
even. Naast de
e contributie kunnen
k
er bijd rages gevraag
gd worden voo
or speciale oppkomsten en kampen.
k
afgeschre
ent verschillend
de soorten sco
outing: Landscouting, Wate
erscouting en LLuchtscouting
g.
Scouting Nederland ke
Scouting Polanen is aa
angesloten bij de Landscoutting. Binnen een Scoutinggrroep zijn er veerschillende sp
peltakken
den uit één lee
eftijdgroep hun spel spelen . Wij hanteren
n voor alle leefftijdsgroepen dde richtlijnen van
v
waarin led
Scouting Nederland. Dit zijn:
5
5-7 jaar
Bevers
15-18 jaarr
Explorers
Welpen
Stam
7
7-11 jaar
18+
Scouts
1
11-15 jaar

Installa
atie
Wanneer een nieuw lid
d zich heeft ing
geschreven bijj een speltak zal
z hij/zij zo sp
poedig mogeliijk worden
eerd. Vaak wo
ordt wel geprob
beerd een dattum te kiezen waarop meerd
dere personenn tegelijkertijd kunnen
geïnstalle
worden geïnstalleerd. De
D installatie is een tradition
nele Scoutingc
ceremonie die
e een nieuw lidd van een spe
eltak
mt als volwaardig lid. Voor de
d installatie m
moet het nieuw
we lid aan een
n paar eenvouudige eisen vo
oldoen,
verwelkom
zoals het kennen van de
d wet en de belofte.
b
Na de installatie ma
ag het nieuwe lid zijn Scoutffit dragen. Een
n Scoutfit
coutfit blouse en een bruine
e das. Het dragen van een S
Scoutfit is bij de
d meeste
bestaat uit een blauwe broek, een Sc
Scoutingg
groepen gebru
uikelijk. Het sluit aan bij de g
gedachte dat iedereen gelijkwaardig is, oongeacht rang of stand,
religie of huidskleur. Le
ees meer op het
h infoblad ‘Sccoutfit’.

Opkom
msten en zo
omerkamp

Een Scou
utingseizoen begint
b
altijd he
et 1e weekend nadat de basisscholen hun
n eerste week school hebbe
en gehad.
De versch
hillende spelta
akken draaien volgens de vo
olgende opkomsttijden:
Bevers
zaterrdagmiddag 14:00
1
tot 16:00
0 uur
zaterrdagmiddag 14:00
1
tot 16:00
0 uur
Welpen
zaterrdagmiddag 14:00
1
tot 17:00
0 uur
Scouts
vrijda
agavond
19:30
1
tot 22:00
0 uur
Explorerss
Stam
zaterrdagavond 19:00
1
tot 23:00
0 uur
Met uitzondering van de kerstvakanttie, Pasen, me
eivakantie, Pin
nksteren en zo
omervakantie iis er het hele jaar
j
opkomst. Leden worde
en via de email op de hoogte
e gesteld overr bijzonderhed
den over de oppkomsten. De Bevers
hebben a
aan het eind va
an het seizoen
n een logeerw
weekend op he
et groepshuis. De andere sppeltakken hebben een
paar keerr per jaar een logeerweeken
nd en aan het eind van het seizoen
s
het zo
omerkamp. Dee Welpen verb
blijven
dan een w
week in een blokhut ergens in Nederland . De Scouts gaan een week
k kamperen inn een tent op een
e
kampterre
ein in de buurtt van de Welp
pen. De Welpe
en en Scouts gaan
g
altijd de eerste week vvan de
basisscho
oolvakantie op
p kamp. De Ex
xplorers gaan bij voorkeur in
n het buitenlan
nd kamperen in een andere
e week
van de zo
omervakantie.

Overvliegen
Iedere sp
peltak heeft zijn eigen activitteiten die goed
d passen bij de leeftijdsgroe
ep. Wanneer eeen lid oud ge
enoeg is
om naar d
de volgende speltak
s
te gaan
n, gaat het lid ‘overvliegen’. Bij het overvliegen naar eeen nieuwe spe
eltak krijgt
een lid du
us nieuwe uitd
dagingen en ac
ctiviteiten. Hett overvliegen begint op zom
merkamp voor de oudste We
elpen al
met een d
dagje meedraa
aien bij de Scouts. Het officciële overvliegen gebeurt op
p het familieweeekend (3e we
eekend in
septembe
er) waar de ou
uders en de he
ele scoutinggrroep getuige zijn
z van de leden die overvlieegen. Pas na het
overvliege
en draaien de
e leden mee in
n hun nieuwe sspeltak. Ook zal
z het lid dan weer opnieuw
w geïnstalleerd
d worden.

Contac
ct
Voor mee
er informatie kunt
k
u contact opnemen mett de leiding va
an de verschillende groepenn:
b
bevers@scoutingpolanen.nl
ra604@sc
coutingpolanen.nl (explorerss)
w
welpen@scou
utingpolanen.n
nl
stam@sco
outingpolanen
n.nl
sscouts@scouttingpolanen.nl
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