Plus Scouts zijn leden die het na hun 21ste nog leuk vinden om bij Scouting te blijven en zich af en toe
inzetten voor de groep. Vaak draait het bij de Plus Scouts om een bepaalde interesse waar de groep zich op
richt of ze blijven lid uit betrokkenheid bij de Scoutinggroep.
Als Plus Scout help je regelmatig bij de activiteiten of evenementen van de groep.
Programma
Het programma van de opkomsten wordt met elkaar bepaald aan het begin van het jaar op basis van de
interesses en behoeften van de leden. Zo kan je denken aan een actieve buiten opkomst, zoals een hike met
diverse scoutingtechnieken, een fietsspeurtocht of een kanotocht in de Biesbosch.
Maar een gezellige spelletjesavond met een hapje en een drankje, of een creatieve activiteit in het clubhuis,
is natuurlijk ook goed mogelijk.
Afhankelijk van het programma zal onderling worden afgesproken of de opkomst op een zaterdagmiddag of
avond of zondagmiddag plaatsvindt. Alles is mogelijk!
Vrijblijvend
Bij iedere activiteit wordt vooraf met elkaar besloten wie het gaat organiseren.
Leden van de Plus Scouts kunnen zich een aantal weken vooraf inschrijven voor
de opkomst zodat de organisatoren van die activiteit weten op hoeveel mensen
ze kunnen rekenen.
Er wordt bij de Plus Scouts namelijk niet bij voorbaat vanuit gegaan dat je
aanwezig bent.

De kosten
De contributie voor de Plus Scouts is
€ 75,00 per jaar. De overige kosten die
gemaakt worden bij de activiteiten
worden per activiteit berekend en
betaald. Dus als je niet komt, hoef je
ook niet te betalen! Het uniform,
blouse en das, dat zo kenmerkend is
voor scouting, zit niet bij deze prijs
inbegrepen.
De opkomsten
De Plus Scouts organiseren zo’n 8 keer
per jaar, om de 6 weken, een opkomst.
Ons clubgebouw kan je vinden aan de
Sportlaan 4 in Gorinchem. In tegenstelling tot de jeugd speltakken kan je
bij ons maar één keer gratis komen
kijken. Daarna moet je beslissen of je
lid wilt worden.
Interesse?
Wil je meer informatie over de Plus
Scouts, stuur dan een email naar:
plusscoutsbegeleiding@scoutingapv.nl
www.scoutingapv.nl

