Het Groene Boekje
Spelregels voor het lidmaatschap
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1 Geschiedenis
Scouting A.P.V. is één van de oudste Scouting groepen van Nederland. “De Arkelse Padvinders”,
zoals de groep vroeger werd genoemd, is namelijk bij Koninklijk Besluit op 3 januari 1911 opgericht. In
2011 bestonden we dus 100 jaar.
De toenmalig groepsleider de heer A.W. Groenman is in 1911 begonnen met 11 scouts, rond 1924
was de heer H. Boogh groepsleider en had de groep al 60 leden.
De groep is genoemd naar Arkels Oude Veste, zo werd een deel van de huidige oude binnenstad van
Gorinchem vroeger genoemd. In die tijd werd er ook niet gesproken over Scouting maar over
Padvinderij, vandaar dat beide feiten in onze naam terug zijn te vinden.

In 1976 zijn drie Scouting groepen uit Gorinchem gefuseerd, namelijk de Loevestein Groep, De
Arkelse Padvinders en de Torenvalken. Omdat er altijd veel verwarring was over de naam van onze
groep, en het dorpje Arkel dat in de buurt ligt van Gorinchem, is in 1990 de naam van de groep
veranderd in Scouting A.P.V. Gorinchem.
In de afgelopen jaren heeft de groep in diverse clubgebouwen gezeten. De locaties die nog het meest
in het geheugen liggen zijn de Korenbeurs in de binnenstad van Gorinchem en het oude Valkennest in
de wijk Stalkaarsen. In 1994 is er uiteindelijk een grote wens van de groep in vervulling gegaan met
de bouw van een nieuw clubgebouw aan de Sportlaan waarbij de naam “ Het Valkennest” in ere is
gebleven. Voor die tijd zat de groep verspreid over meerdere locaties, daar is 1994 dus een einde aan
gekomen en zit iedereen bij elkaar in één clubgebouw.
Het Valkennest was de naam van het toenmalige clubgebouw van de Torenvalken, hiermee houden
we stukje van die groep in eren. Hetzelfde geldt voor de Loevestein Groep, daarvan dragen we nog
altijd het ruitje op onze das. De naam van de Loevestein Groep is rond 1993 in gebruik genomen door
een nieuwe Scoutinggroep in Woudrichem, een stadje dicht bij Gorinchem en het Slot Loevestein.
Scouting A.P.V. bestaat uit twee delen, namelijk een groepsvereniging en een beheersstichting. De
groepsvereniging verzorgt alle activiteiten en de beheersstichting draagt zorg voor het gebouw en de
financiën.
Scouting A.P.V. telt ongeveer 100 jeugdleden verdeeld over de verschillende speltakken
(leeftijdsgroepen) en ongeveer 30 vrijwilligers die actief zijn als leiding of bestuurlid, of de groep op
een andere manier ondersteunen.
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2 Scouting Nederland
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met 90.000
jeugdleden en 30.000 vrijwilligers. Er zijn in Nederland 1300 Scoutinggroepen. Wereldwijd telt
Scouting 32 miljoen leden en bestaat al meer dan 100 jaar.
In 1973 zijn de verschillende koepelorganisaties die waren ontstaan binnen Scouting in Nederland
gefuseerd tot één organisatie, genaamd Scouting Nederland. Het landelijk bureau van Scouting
Nederland staat in Leusden, Scouting Nederland is zowel lid van de World Association of Girl Guides
and Girl Scouts (WAGGGS) als van de World Organization of the Scout Movement (WOSM).
Sinds 2005 is Prinses Máxima de beschermvrouwe van Scouting Nederland.
Elke Scoutinggroep in Nederland is aangesloten bij Scouting Nederland. Hierdoor zijn alle leden van
een groep automatisch lid van Scouting Nederland.
Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur,
respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema's.
Scouting biedt kinderen, ongeacht huidskleur, geloof, beperking of politieke overtuiging een veilige en
leerzame speelomgeving. De activiteiten zijn erop gericht dat, naarmate de kinderen ouder worden, de
begeleiding afneemt en hun zelfstandigheid toeneemt.
Meer informatie over Scouting Nederland is te vinden op de website: http://www.scouting.nl
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3 Speltakken
Scouting A.P.V. heeft de volgende speltakken (leeftijdsgroepen):

Bevers
- voor jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar
- opkomst elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

Welpen
- voor jongens en meisjes van 7 tot 10 jaar
- opkomst elke zaterdag van 10.15 tot 12.15 uur

Junior Scouts
- voor jongens en meisjes van 10 tot 12 jaar
- opkomst elke zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur

Scouts
- voor jongens en meisjes van 12 tot 15 jaar
- opkomst elke zaterdag van 14.15 tot 16.15 uur

Explorers
- voor jongen en meisjes van 15 tot 18 jaar
- opkomst elke vrijdag van 19.15 tot 22.15 uur

Roverscouts
- voor jongeren van 18 tot 25 jaar
- opkomst om de week op zaterdag van 20.00 tot
23.00 uur

Plus Scouts
- voor iedereen vanaf 21 jaar
- opkomst zes keer per jaar, afhankelijk van het
programma
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4 Contactgegevens
Clubhuis

Valkennest
Sportlaan 4
4205 HV Gorinchem
0183 623 281

Correspondentieadres

Scouting A.P.V. Gorinchem
Postbus 590
4200 AN Gorinchem
info@scoutingapv.nl
http://www.scoutingapv.nl

Secretariaat

Ineke Korswagen
secretariaat@scoutingapv.nl

Groepsvoorzitter

Eric Dieleman
groepsvoorzitter@scoutingapv.nl

Voorzitter beheersstichting

Michiel Geursen
voorzitterbeheer@scoutingapv.nl

Contributiepenningmeester

Ineke Korswagen
contributie@scoutingapv.nl
Scouting APV Meerkerk
Bank NL43INGB0003421891

Penningmeester beheersstichting

Paula van Pijpen
penningmeester@scoutingapv.nl
Stichting de Arkelse Padvinders
Bank NL52INGB0000702334
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5 Spelregels
5.1

Huishoudelijk reglement

Voor alle leden van Scouting A.P.V. Gorinchem geldt het Huishoudelijk Reglement van Scouting
Nederland. Deze is te vinden op de website van Scouting Nederland: http://www.scouting.nl
Naast het huishoudelijk reglement gelden de volgende spelregels.

5.2

Aanmelden

Aanmelden als lid van een speltak van Scouting A.P.V. Gorinchem dient schriftelijk te gebeuren via
een mutatieformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de speltakleiding. Dit formulier dient (voor
minderjarige leden door de ouders/verzorgers) ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij de
speltakleiding.

5.3

Installatie

Indien een kind lid wordt van Scouting A.P.V. Gorinchem wordt het bij de opgegeven speltak
geïnstalleerd. Ouders/verzorgers dienen zelf voor het uniform en de bijbehorende zaken te zorgen.
Informatie hierover is verkrijgbaar bij de speltakleiding.
Alle uniformen en bijbehorende zaken zijn verkrijgbaar bij de Scout Shop Gorinchem.

De Scout Shop is gevestigd in het clubgebouw van “De Gorinchemse Zeeverkenners”.

5.4

Adres

Appeldijk 29-31
4201 AE Gorinchem

Telefoon

0183 63 46 28

Openingstijden

Woensdag
Donderdag
Zaterdag

14.30 tot 16.00 uur
19.00 tot 20.00 uur
10.00 tot 15.00 uur

Contributie

Contributie wordt per maand betaald. Er wordt op het mutatieformulier een machtiging gegeven voor
automatische incasso. In verband met administratieve lasten is een andere betaalwijze niet mogelijk.
De contributie wordt aan het begin van de maand afgeschreven.
De hoogte van de contributie is per speltak verschillend en staat vermeld op het mutatieformulier.
In de contributie zijn de kosten van alle activiteiten van de groep en speltak inbegrepen. Dit geldt dus
ook voor zomer- en weekendkampen. Echter, als een kind nog geen drie maanden lid is van de groep
en wel meegaat op een zomerkamp, dient ten minste drie maanden contributie, voorafgaande aan het
kamp, betaald te worden.
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5.5

Opzegging

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via een mutatieformulier of een e-mail naar de
contributiepenningmeester. Het formulier is verkrijgbaar bij de speltakleiding.
Opzegging gebeurt per einde van de maand. De contributie wordt dan per eind van de maand waarin
is opgezegd, stopgezet. Vooruitbetaalde contributie wordt in principe niet terugbetaald. In bijzondere
gevallen beslist het groepsbestuur.

5.6

Verzekeringen

Alle leden van Scouting A.P.V. zijn, tijdens een door een orgaan van Scouting Nederland (waaronder
ook Scouting A.P.V.) georganiseerde activiteit, via Scouting Nederland tegen ongevallen en wettelijke
aansprakelijkheid (WA) verzekerd.
Voor wat betreft deze verzekeringen geldt het volgende: deze verzekeringen dragen een secundair
karakter. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen de schade in eerste instantie gemeld dient te
worden bij de eigen ziektekostenverzekeraar of bij de aansprakelijkheidspolis(sen) van de
veroorzaker(s).
Bij eventuele schade kan hierover te allen tijde contact worden opgenomen met de leiding van de
speltak van het jeugdlid.
De verzekeringsvoorwaarden, zoals eigen risico en dergelijke, zijn terug te vinden op de website van
de Scouting Nederland: http://www.scouting.nl.

5.7

Hulp

Scouting A.P.V. Gorinchem is een vrijwilligersorganisatie. Dit wil zeggen dat alles, van speltak leiding
tot bestuur, vrijwilligerswerk is. Uiteraard kunnen wij altijd hulp gebruiken, want hoe meer mensen
helpen, hoe minder iedereen hoeft te doen!
Wij kunnen bijvoorbeeld hulp gebruiken bij:
- Klussen en onderhoud van het gebouw: één keer per maand is er een klusavond op de
tweede donderdag van de maand. Ook zijn er een aantal klusweekenden. Alle hulp is welkom!
- Schoonmaken.
- Speltak leiding: elke week hebben we natuurlijk opkomsten.
- Oud papier ophalen: Scouting A.P.V. haalt, net als andere verenigingen in Gorinchem, één
keer per maand oud papier op en krijgt hiervoor van de gemeente Gorinchem een jaarlijkse
vergoeding.
Interesse om een bijdrage te leveren aan de vereniging?
Neem contact op met de groepsvoorzitter!
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