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Inleiding 
 

Welkom bij Scouting Oirschot. 

Met dit informatieboekje wil Scouting Oirschot een beeld geven wie 
Scouting Oirschot is. Verder biedt dit boekje de leden en ouders of 
verzorgers algemene informatie. 

Scouting is met ruim 32 miljoen leden in zo’n 150 landen de grootste 
jeugd- en jongerenorganisatie in de wereld. In Nederland zijn er 
ongeveer 120.000 leden, verdeeld over zo’n 1300 groepen.  

 

Scouting Oirschot is in de regio “Hart van Brabant” een van de 
grootste scouting groepen. Een team van 25 leiders(sters), een 
vereniging bestuur van 6 mensen en een 30 tal vrijwilligers dragen 
zorg voor het reilen en zeilen van onze groep. De meeste van deze 
vrijwilligers hebben zelf als kind ook bij de Bevers, Welpen, Scouts, 
Explorers of Stam gezeten en de daar ontstane vriendschappen zorgen 
voor een gezellige club gedreven mensen. 

 

Scouting is een vrijwilligersorganisatie. Naast altijd welkome vragen en 
opbouwende kritiek zal uw getoonde belangstelling voor en eventuele 
hulp aan de groep of speltak bijzonder gewaardeerd worden. Wij 
kunnen altijd ouders gebruiken ter ondersteuning van bijvoorbeeld 
activiteiten, bestuurswerkzaamheden en andere klussen. Dat betekent 
niet dat u als ouder elke week druk bezig bent met Scouting, maar dat 
we u bijvoorbeeld zo nu en dan voor iets mogen bellen. U zou er ons 
een geweldige dienst mee bewijzen! 

 

Verder hebben we een eigen website: www.scoutingoirschot.nl.  Kom 
gerust eens een kijkje nemen! 

 

  

http://www.scoutingoirschot.nl/
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Vereniging  
Onze scoutinggroep is georganiseerd rond de vereniging met de naam 
Scouting St.Odulphus Oirschot. In de algemene communicatie wordt 
de naam Scouting Oirschot gebruikt. 
 
Het bestuur bestaat uit:  
- Voorzitter:  Harold Spikmans  ( voorzitter@scoutingoirschot.nl )  
- Secretaris:   Frank van Kessel  ( secretaris@scoutingoirschot.nl )  
- Penningmeester. Marian Nagel  (penningmeester@scoutingoirschot.nl) 
- Bestuurslid:  Susanne Aarts (groepsbegeleider)  
- Bestuurslid:  Jolande van de Ven (groepsbegeleider)  
- Bestuurslid:  Peter-Paul van Griensven  
 
Het bestuur zorgt ervoor dat de groepen hun spel optimaal kunnen 
uitvoeren. Daarbij horen onder andere begeleiden van leiding, het 
begeleiden van de speltakken, het ondersteunen van de centrale 
activiteiten, het financieel gezond houden van de vereniging en het 
vertegenwoordigen van onze scouting bij de gemeente, scouting 
Nederland en bij andere instanties.  
 
Contactadres:   secretaris@scoutingoirschot.nl   
Willem-II straat 16, 5682 AH  Best. 
 

Stichting  
Naast de vereniging Scouting St.Odulphus Oirschot, is er ook nog de 
Stichting Scouting Oirschot. Deze stichting is de eigenaar van ons 
scoutinggebouw en stelt dat ter beschikking aan de vereniging. De 
stichting zorgt voor het onderhoud en het beheer van het gebouw.  
Het bestuur van de stichting bestaat uit:  
- Voorzitter:  Wim van Genechten  
- Secretaris:  Jo van Thienen  
- Penningmeester: Jos van Heesch  
- Bestuurslid:  Ino van de Ven (Onderhoud blokhut)  
- Bestuurslid:  Jan van Tiggelen (Verhuur blokhut)  
- Bestuurslid:  Harold Spikmans (vertegenwoordiger vereniging)  
 

 

mailto:voorzitter@scoutingoirschot.nl
mailto:secretaris@scoutingoirschot.nl
mailto:penningmeester@scoutingoirschot.nl
mailto:secretaris@scoutingoirschot.nl
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Speltakken, voor wie – wanneer – wat doen we. 
Omdat het heel moeilijk is om dezelfde activiteiten aan te bieden aan 
Scouts van 5 tot 21 jaar (en ouder), is een indeling gemaakt in 
leeftijdsgroepen, de zogenaamde speltakken.  

 

Bevers:  
Leeftijd 5 – 7 jaar 
Elke zaterdag van 09:30 - 11:00 uur (m.u.v. vakanties)  
E-mailadres: bevers@scoutingoirschot.nl 
 
De kinderen van 5 tot en met 7 jaar worden bij Scouting 'bevers' 
genoemd. Bij de bevers ligt de nadruk op het spelen en leren in de 
natuur. Ze doen samen met andere kinderen leuke spelletjes in een 
veilige omgeving. Zo leren ze spelenderwijs samen te werken.  
 
De bevers spelen in het thema van het dorp Hotsjietonia en gebruiken 
hierbij hun fantasie.  
In het dorp Hotsjietonia maken de bevers allerlei avonturen mee en 
leren ze van alles en nog wat. Ze knutselen en zingen met Keet en 
Fleur Kleur, ze leren dingen over de natuur bij Bas Bos en Rebbel, ze 
horen over andere landen bij Sterre en Steven Stroom, komen tot rust 
bij Noa en gaan koken met Rozemarijn. Ook met Professor Plof en 
Stanley Stekker is er altijd wat te beleven. De vaardigheden die 
kinderen bij de bevers opdoen, worden uitgebouwd bij de welpen 
zodat kinderen zich continu blijven ontwikkelen. Dit wordt bij Scouting 
de 'doorlopende leerlijn' genoemd. 
 
  

mailto:bevers@scoutingoirschot.nl
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Welpen meisjes 
Leeftijd 7 – 11 jaar 
Elke woensdagavond van 18:45 - 20:15 uur (m.u.v. vakanties)  
E-mailadres: welpenmeisjes@scoutingoirschot.nl 
 

Welpen jongens 
Leeftijd 7 – 11 jaar 
Elke donderdagavond van 18:30 - 20:00 uur (m.u.v. vakanties)  
E-mailadres: welpenjongens@scoutingoirschot.nl  
 
Welpen zijn kinderen van 7 tot en met 11 jaar. In het thema van het 
Jungleboek beleven ze de spannendste avonturen. Welpen zijn 
eigenlijk altijd buiten te vinden om allerlei activiteiten te doen. Zo 
gaan ze vaak naar het bos voor levend Stratego, geluidenspel, 
panterjacht en smokkelspelen. Daarnaast verzinnen ze natuurlijk ook 
regelmatig nieuwe activiteiten, zodat het vernieuwend en uitdagend 
blijft. Op de weg zijn ze ook te vinden met onder meer kaart en 
kompas in een aangepaste vorm, etalagetochten, kralentochten, 
strippentocht en andere varianten. Bij echt slecht weer blijven ze 
binnen om te knutselen, knopen, kompas uitleg, toneel en koken.  
En niet te vergeten: Scouting is ook kampvuur stoken, dus de Welpen 
hebben regelmatig een kampvuur waarop ze brood of frikadellen 
bakken. Meestal sluiten ze een groepsavond af met een leuk spel. 

 

Welpen gemengd:  
Leeftijd 7 – 11 jaar 
1 keer in de twee weken (in de even weken) vrijdagavond van 18:30 - 
20:00 uur (m.u.v. vakanties)  
E-mailadres: welpengemengd@scoutingoirschot.nl  
 
Welpen gemengd biedt dezelfde spelinhoud als welpen jongens of 
welpen meisjes.  Deze groep is speciaal bedoeld voor kinderen die: 

 Niet graag in een grote groep functioneren 

 Behoefte hebben aan structuur en duidelijkheid 

 Behoefte hebben aan meer individuele begeleiding. Graag 
scoutingactiviteiten willen doen zoals bosspellen, kampvuur, 
speurtochten 
 

mailto:welpenmeisjes@scoutingoirschot.nl
mailto:welpenjongens@scoutingoirschot.nl
mailto:welpengemengd@scoutingoirschot.nl
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Scouts meisjes:  
Leeftijd 11 – 14 jaar 
Elke dinsdagavond van 19:30 - 21:00 uur (m.u.v. vakanties)  
E-mailadres: scoutsmeisjes@scoutingoirschot.nl 
 

Scouts jongens:  
Leeftijd 11-14 jaar 
Elke woensdagavond van 19:30 - 21:00 uur (m.u.v. vakanties)  
E-mailadres: scoutsjongens@scoutingoirschot.nl  
 
Scouts hebben geen thema zoals bij de bevers en welpen het geval is. 
Bij scouts ligt de focus op samenwerking, teamspirit en het bewust 
ontwikkelen van hun Scoutingkennis en –vaardigheden.  
Het programma kan afhankelijk van het onderwerp binnen en buiten 
worden gespeeld. Het leren koken op houtvuur en /of gas is een van 
de onderwerpen die getraind worden om op het zomerkamp voor 
zichzelf te kunnen zorgen. Werken met hout en touw om zo keukens 
en andere zaken in elkaar te zetten. Ook sport en creativiteit behoren 
tot de activiteiten.  

 

Explorers:  
14 – 18 jaar 
Elke woensdagavond van 19:00 - 21:00 uur (m.u.v. vakanties)  
E-mailadres: explorers@scoutingoirschot.nl  
 
Explorers komen samen om een programma te draaien, dat 
afwisselend georganiseerd wordt door leden en leiding. De activiteiten 
variëren van scoutingonderwerpen, zoals pionieren en tocht lopen, tot 
vrije invulling zoals een filmpje kijken of gezellig rond het kampvuur 
zitten. Eens per jaar gaan ze op kamp. Een week kamperen in het 
buitenland, waar ze elke dag een andere invulling hebben. Op kamp 
gaan en groep draaien zijn een leuke invulling van je vrije tijd. 
 
  

mailto:scoutsmeisjes@scoutingoirschot.nl
mailto:scoutsjongens@scoutingoirschot.nl
mailto:explorers@scoutingoirschot.nl
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Roverscouts (STAM): 
Leeftijd 18 – 23+ 
Elke vrijdagavond vanaf 21:00 (m.u.v. vakanties)  
E-mailadres: stam@scoutingoirschot.nl 
 
Als je als 18 jarige rowan of sherpa te oud wordt voor de Explorers heb 
je een aantal keuzes: 
je kan leiding worden bij een speltak, of je wordt lid bij ‘DE STAM’!  
Het kan natuurlijk ook allebei.  
STAM draait programma’s die door de groep zelf wordt samen 
gesteld. Deze activiteiten zijn zeer gevarieerd en bieden gezelligheid 
met een scouting mind. 
 

Plus Scouts (SOS): 
23 - ?? 
Elke eerste dinsdag van de maand van 20:00 – 23:00 uur (m.u.v. 
vakanties)  
E-mailadres: sos@scoutingoirschot.nl  
 
Plus Scouts, is voor iedereen die de leeftijd van de Roverscouts is 
ontgroeid, maar nog steeds actief bij de Scouting betrokken is. Plus 
Scouts komen eens in de maand bij elkaar waarbij ze verschillende 
activiteiten ondernemen die passen binnen de activiteitengebieden 
van Scouting. Naast deze groepsavonden, ondersteunen ze ook bij 
activiteiten waar de gehele groep Scouting Oirschot bij betrokken is, 
zoals overvliegen, St. Joris dag, de jaarlijkse afsluiting van het seizoen 
en algemene zaken binnen de vereniging. 

Tijdig afmelden voor de groepsavond (ochtend bij 
de bevers). 
Het kan zijn dat uw kind een keer niet naar de groepsavond (ochtend) 
kan komen. Om onnodig wachten bij aanvang van de groepsavond 
(ochtend) te voorkomen is het erg prettig dat er tijdig wordt afgemeld. 
Dit bij voorkeur per mail (zie mailadressen bij de speltakken) zodat het 
gehele begeleidingsteam wordt geïnformeerd.  
 
Indien uw kind regelmatig niet aanwezig is zonder afmelding kan door 
de leiding besloten worden om uw kind als lid uit te laten schrijven.  

mailto:stam@scoutingoirschot.nl
mailto:sos@scoutingoirschot.nl
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Extra activiteiten naast de 
groepsavonden/ochtenden. 
Deze activiteiten worden gezamenlijk door de verschillende 
speltakken georganiseerd en bieden een programma wat tijdens 
normale groepsavonden/ochtenden niet aangeboden kan worden. 
Veel leden ervaren deze activiteiten als de aardbei op de pudding.  

 

Overvliegen: 
Verenigingsactiviteit 
Tijdens het overvliegen zullen de oudste leden van alle speltakken op 
een leuke manier overgaan naar de volgende leeftijdsgroep. Alle 
nieuwe leden zullen hun speltak “binnenvliegen”. Deze activiteit vindt 
plaats enkele weken na de zomervakantie. 
 

Sint Joris: 
Verenigingsactiviteit 
Sint Joris dag wordt ieder jaar gehouden in april. St. Jorisdag is de 
traditionele dag dat het scouting jaar wordt afgesloten waarbij we met 
alle leden gezamenlijk een spel spelen. Deze dag sluiten we daarna af 
met een officieel gedeelte bij het kampvuur. 
 

Weekend: 
Speltak activiteit. 
Door de speltakken worden jaarlijks / 2-jaarlijks weekenden 
georganiseerd voor hun leden. 
Informatie hierover krijgt u vanuit de speltak van uw kind. 
Voor de oudere leden wordt (bij voldoende deelname) de 
mogelijkheid geboden deel te nemen aan regio activiteiten. 
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Kamp 
Speltak activiteit. 
Iedere speltak gaat op kamp. Tijdens het kamp staat er een thema 
centraal.  
Gedurende dit kamp geniet uw zoon of dochter van een compleet 
verzorgd programma.  
Wij streven ernaar om ieder jaar een ander verblijf te bezoeken. 
Tijdens het kamp slapen de kinderen in tenten of blokhut. Een stevig 
luchtbed of een matje en een warme slaapzak zijn hiervoor erg handig. 
De kampdatum wordt door het leidingteam vastgesteld en met u 
gecommuniceerd. Meer informatie over het kamp ontvangt u via de 
speltak van uw zoon of dochter.  
 

De HIT 
Scouting Nederland activiteit (5 – 18 jaar). 
De HIT (Hikes, Interesse- en Themakampen) wordt landelijk 
georganiseerd.  Scouting leden kunnen hier op eigen initiatief aan 
deelnemen. Dit wordt ieder jaar georganiseerd door heel Nederland 
en voor scoutingleden van 5 tot 18 jaar. Dit is een weekend waarin je 
mag kiezen wat je wil doen. Bijvoorbeeld: een heel weekend hiken, 
meedoen aan een kook en stook kamp (eten koken op houtvuur) of 
een rampenkamp waarin EHBO een grote rol speelt. De HIT wordt 
ieder jaar gehouden in het weekend van pasen.  
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Contributie en lidmaatschap 
De contributie bedraagt 150 euro per lid per jaar, waarbij u als 
ouder/verzorger 2x per jaar mee helpt om onze blokhut schoon te 
houden. Indien u als ouder/verzorger niet deelneemt aan het poetsen 
bedraagt de contributie 170 euro per lid per jaar. Het scoutingjaar 
loopt van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018. 

De contributie wordt in 2 termijnen van 75 euro geïnd. Indien u niet 
mee poetst zijn dit 2 termijnen van 85 euro. 

 1e periode: 1 september – 31 januari;  
met incasso-inning per 1 november. 

 2e periode: 1 februari – 30 juni;  
met incasso-inning per 1 maart. 
 

Deze contributie wordt voornamelijk gebruikt om de kosten te betalen 
van spelavonden, het jaarlijkse kamp en gezamenlijke 
verenigingsbijeenkomsten. 

Een ander deel van de contributie die u voor uw kind betaalt wordt 
door onze penningmeester overgemaakt naar de landelijke 
organisatie, Scouting Nederland, die hiermee onder meer de 
publiciteit verzorgt, contacten onderhoudt met de politiek en ons als 
lokale Scoutinggroep ondersteunt met informatie over complexe 
onderwerpen zoals wet- en regelgeving. Tevens verschijnt vanuit 
Scouting Nederland een aantal malen per jaar een informatieblad met 
activiteiten, verhalen, enzovoorts, speciaal gericht op de verschillende 
leeftijdsgroepen. 

 

Einde lidmaatschap 
De contributie is per 5 maanden schriftelijk opzegbaar, door u als 
ouder/verzorger, bij de eigen speltak van het lid. Graag willen we dan 
wel weten waarom het lid stopt. Dit helpt ons om de redenen van 
uitstroom in kaart te brengen en hiermee te kijken hoe we onze 
vereniging kunnen verbeteren. 

Voor de 1e periode dient het lid zich af te melden vóór 15 oktober 
2017, er is dan geen contributie verschuldigd voor het lopende 
scoutingjaar 2017-2018. Voor de 2e periode dient het lid zich af te 
melden vóór 1 februari 2018, er is dan geen contributie verschuldigd 
voor de tweede periode.  
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Extra inkomsten: 
Om de contributie zo laag mogelijk te houden proberen we extra 
inkomsten te behalen uit: 

 Jantje Beton collecte, opbrengst t.g.v. de vereniging. 

 Scouting Loterij, opbrengst direct t.g.v. de speltak van het lid. 

 Speltak eigen activiteiten (bijvoorbeeld Heitje voor karweitje) 
 
Scouting Oirschot krijgt vanuit de gemeente een jaarlijkse subsidie. 
Deze wordt vooral ingezet om het clubgebouw te onderhouden. Door 
gemeentelijke bezuinigingen zal deze bijdrage de komende jaren 
gefaseerd worden verlaagd.  
 

Ziektekosten / WA-verzekeringen 
Een ongeluk zit in een klein hoekje en om te voorkomen dat we als 
groep of individuele scout met een groot financieel probleem blijft 
zitten, zijn de leden van scouting Oirschot automatisch door het 
scouting lidmaatschap verzekerd. Op de site van scouting Nederland is 
duidelijk aangegeven wat binnen het lidmaatschap verzekerd is.     
https://www.scouting.nl/financien/verzekeringen/verzekeringen-
voor-scoutinggroepen 

 
Tijdens de bijeenkomsten en kampen hebben wij géén 
ziektekostenverzekering lopen voor de leden. 
Mocht onverhoopt de situatie zich voordoen dat we een arts moeten 
raadplegen, dan zullen de kosten hiervan verhaald worden op uw 
eigen ziektekostenverzekering. In deze gevallen zal de leiding van de 
groep zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 

Mocht door toedoen van uw kind schade ontstaan aan het gebouw of 
aan materialen van Scouting Oirschot, dan zal de leiding ook contact 
met u opnemen en de schade op uw WA-verzekering verhalen. 

  

https://www.scouting.nl/financien/verzekeringen/verzekeringen-voor-scoutinggroepen
https://www.scouting.nl/financien/verzekeringen/verzekeringen-voor-scoutinggroepen
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Medische of andere belangrijke informatie: 
Jaarlijks wordt u uitgenodigd om het formulier Persoonsgegevens in te 
vullen. M.b.v. deze gegevens borgen wij dat de verantwoordelijke 
leiding geïnformeerd is in de persoonlijke belangrijke gegevens van uw 
kind.  Aan u als ouder/verzorger het extra verzoek om bij een wijziging 
dit z.s.m. kenbaar te maken bij de verantwoordelijke leiding.  

Uniform  
Bij Scouting draagt iedereen die geïnstalleerd is een uniform. Dit 
wordt gedragen bij Scouting omdat zo iedereen hetzelfde aanheeft en 
omdat mensen zo kunnen herkennen dat wij één groep zijn.  
Een uniform bestaat uit een blauwe broek, blouse, das en dasring. Elke 
speltak heeft een andere kleur blouse. Scouting Oirschot draagt de 
uniform blouses die gekenmerkt zijn als “Scout-Fit”. Controleer dit  bij 
aanschaf via vrienden, bekenden of internet. Dit om teleurstelling te 
voorkomen bij aanschaf van het “oude” type uniform blouse. 
 
Bevers:    scoutfit blouse rood. 
Welpen   scoutfit blouse groen. 
Scouts   scoutfit blouse beige. 
Explorers:   scoutfit blouse brique. 
Roverscout:   eigen shirt. 
Plus Scouts:  scoutfit blouse grijs. 
 
Groepsdas: 
De kleuren van de blouses zijn in Nederland overal hetzelfde. Wat niet 
hetzelfde is, is de kleur van de das. Die is bij elke groep anders. Wij 
hebben een zwarte das met een gele rand, de achterzijde is voorzien 
van het oude gemeentewapen van Oirschot. Deze das wordt door 
Scouting Oirschot zelf gemaakt en is bij de leiding te bestellen (€15,00) 

Elke geïnstalleerde Scout draagt altijd het installatieteken van Scouting 
Nederland, het speltakteken van de speltak waar de Scout bij zit en 
een groepsnaambandje van de groep waarvan de Scout lid is. Deze 
worden dan ook door de leiding verstrekt bij de installatie van een 
Scout.  
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Wat heeft uw kind nodig bij zijn/haar installatie: 

Speltak Bevers Welpen Scouts Explorers Plus 
Scouts 

Blouse Scoutfit 

Rood 

Artnr: 
15… 

€ 31,95 

Scoutfit 

Groen 

Artnr: 
10… 

€ 31,95 

Scoutfit 

Beige 

Artnr: 
11… 

€ 31,95 

Scoutfit  

Brique 

Artnr: 
12… 

€ 31,95 

Scoutfit 

Grijs 

Artnr: 
14… 

€ 31,95 

Speltakteken Bevers 

Artnr: 
61000 

€ 2,00 

Welpen 

Artnr. 
61100 

€ 2,00 

Scouts 

Artnr. 
61200 

€ 2,00 

Explorers 

Artnr. 
61300 

€ 2,00 

 

Install.teken 

Scouting Nld 

Artnr: 54300, € 2,00 

Das Centraal via vereniging. € 15,--. 

Dasring Optioneel: Gevlochten dasring, artnr 05000, € 2,50 

 

Scoutshop 
Voor de aanschaf van het uniform en andere scouting spullen kunt u 
terecht bij de Scoutshop. Deze is In Eindhoven gevestigd aan de 
Cahorslaan. Dit is op het bedrijventerrein “de Achtste Barrier” Ingang 
is gevestigd aan de parkeerplaats bij “Artus Reclame”. Openingstijden: 
maandag en donderdag 19:00 – 21:00 uur en woensdag van 14:00 – 
16:00 uur. 
 
Voor deze spullen kunt u ook digitaal bestellen www.scoutshop.nl  
 

Uniform blouse overnemen. 
Een uniform blouse gaat lang mee, informeer bij de leiding naar 
mogelijkheden indien u interesse heeft om een uniform blouse over te 
nemen van een lid wat is doorgestroomd naar de opvolgende speltak  

 

http://www.scoutshop.nl/
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Insignes en badges. 
Alle andere delen voor het uniform kunnen Scouts los kopen of 
verdienen zoals bij insignes. Insignes zijn afbeeldingen die iets 
betekenen. Er is bijvoorbeeld een kookinsigne. De Scouts gaan zich 
dan een aantal weken samen met de leiding bezig houden met dit 
onderwerp. Ze moeten bijvoorbeeld een keer boodschappen doen, 
koken, een recept maken en iets lekker bakken. 

Wanneer dit achter de rug is, krijgen de kinderen van hun leiding een 
insigne voor op hun blouse. Zo kunnen ze aan hun ouders, maar ook 
aan andere leden en speltakken laten zien dat ze zich hebben verdiept 
in dit onderwerp. Je hebt tientallen insignes voor verschillende 
speltakken.  

 

Omdat er vaak onduidelijkheid is over het uniform en vooral over 
welke insignes waar horen te zitten is dat hieronder uiteengezet: 
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Belangrijke data 2017-2018. 
 

Overvliegen zaterdag middag  30-september 

Carnaval dondagdag avond 08-februari 

HIT  Paasweekend  30mrt t/m 02april 

St.Jorisdag zaterdag mid+avond 21-april 

Jaarvergadering woensdag avond  06-juni 

Jaarafsluiting zondag   01-juli 

 

 


