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1  Voorwoord 
 
Beste ouders, 
 
Met dit boekje willen wij u als ouder en/of verzorger van één van onze leden of aspirant 
leden informeren over onze scoutinggroep in Epe en Heerde. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn onder andere het uniform, de proeftijd, de contributie en de aan- en afmelding. 
Regels die voor alle leden van Scouting Buys Ballot gelden. 
 
Natuurlijk is dit boekje te klein om echt alles te kunnen vertellen over de Buys 
Ballotgroep. Het boekje moet dan ook meer gezien worden als een eerste hulpmiddel in de 
contacten tussen leden, ouder/verzorger en groep. Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. 
 
Heeft u na het lezen van het boekje nog vragen dan horen wij die graag van u. We stellen  
het zeer op prijs wanneer u uw opmerkingen over deze informatieverstrekking aan ons 
kenbaar maakt. Is de informatie compleet, of mist u nog iets? U kunt uw opmerkingen en 
wensen doorgeven aan de secretaris of voorzitter. 
 
Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) 
een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. 
 
Namens de leiding en het bestuur van “Vereniging Scouting Buys Ballot Epe / Heerde”, 
 
Eric Folst 
(penningmeester groepsbestuur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie: oktober 2016. 
Let op: dit boekje is met de meeste zorg samengesteld. Echter, Scouting Buys Ballot kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade in enige vorm dan ook die zou kunnen voortvloeien door informatie 
die in dit boekje staat. 
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De oprichter van Scouting: 
Lord Baden Powell 

2  Wat geschiedenis 
 
Scouting Nederland 
In Nederland is Scouting gestart in 1910. In datzelfde jaar werd ook de eerste landelijke 
organisatie opgericht: de Nederlandse Padvinders Organisatie (NPO). De NPO is in 1915 
samengegaan met de Nederlandse Padvinders Bond onder de naam Nederlandse Padvinders 
(NPV). De NPO en NPV waren voor jongens van alle godsdiensten. Desondanks hebben  
Rooms-katholieke groeperingen in 1938 hun eigen organisatie opgericht: de Katholieke 
Verkenners. De twee organisaties hebben op veel gebieden samengewerkt. 
 
Scouting voor meisje is in 1916 gestart met de oprichting van het 
Nederlands Meisjes Gilde, later omgedoopt tot Nederlands 
Padvindsters Gilde (NPG). Deze is later gevolgd door een aparte 
Katholieke organisatie, de Nederlandse Gidsen Beweging. 
 
In 1973 zijn de organisaties gefuseerd tot één organisatie, genaamd 
Scouting Nederland. De Engelse naam Scouting is toen gekozen om 
niet de voorkeur te hoeven geven aan de naam van een van de 
oorspronkelijke organisaties. 
 
Scouting Buys Ballot Epe/Heerde  
In Epe en Heerde is Scouting aanwezig in de vorm van de Buys 
Ballotgroep die speltakken heeft voor jongens en meisjes. Een 
speltak is een vaste groep van maximaal 30 jeugdleden en meestal 4 leidinggevenden. 
De Buys Ballotgroep is in 1982 ontstaan uit de fusie van de Schout bij nacht 
Doormangroep en de Jan van Riemsdijkgroep. Deze jongens respectievelijk meisjesgroep 
zijn dan al jaren op hetzelfde, huidige terrein (vanaf eind jaren ’60) actief. Beide groepen 
werken dan al jaren samen op bestuurlijk en speltechnisch vlak. 
In juli 2008 is de officiële naam gewijzigd in “Scouting Buys Ballot Epe / Heerde” 
vanwege de wijziging van bestuursvorm. 
 
Doelstelling 
Scouting Buys Ballot is een “open groep”. D.w.z. dat de groep openstaat voor alle 
kinderen van welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook. De leiding heeft tot taak 
aan alle godsdiensten of overtuigingen van de kinderen aandacht te besteden op die 
momenten dat dit aan de orde is. 
 
Uiteraard heeft ook de Buys Ballotgroep zich geschaard achter de doelstelling van de 
vereniging Scouting Nederland: “Het bevorderen van het spel van verkennen in Nederland 
op de grondslag van de ideeën van Lord Baden Powell om daarmee een plezierige 
beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt 
geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid.” 
De groep wil zich actief inzetten voor de groei van kinderen én leidingleden in een veilige 
omgeving. We willen het accent leggen op de ontwikkeling van vaardigheden om in 
teamverband leuke / leerzame activiteiten te verrichten of voor te bereiden. 
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3  Organisatiestructuur 
 
Landelijke organisatie 
Scouting Nederland is een landelijke organisatie, onderverdeeld in regio’s en groepen. Het 
landelijk bureau is gevestigd in Leusden. 
 
Alle scoutinggroepen zijn aangesloten bij de landelijke organisatie Scouting Nederland. 
Zij zijn geheel zelfstandig (binnen een landelijk vastgestelde organisatiestructuur). In 
Salland en de Noordoost Veluwe zijn groepen die samen een regio vormen. De regio 
organiseert vooral trainingen voor de leidingleden en daarnaast ook jeugdactiviteiten. 
 
De landelijke organisatie stuurt per speltak een informatieblad aan haar leden toe; zo 
ontvangen de kaderleden bijvoorbeeld het Scouting Magazine. 
 
Scouting Buys Ballot 
Zoals iedere organisatie heeft ook onze groep een bepaalde structuur. Scouting Buys 
Ballot heeft de feitelijke uitoefening van het scoutingspel ondergebracht in een 
Vereniging. Het beheer van pand, terrein en financiën heeft zij ondergebracht in een 
Stichting.  
 
Spel en organisatie (Vereniging) 
De Vereniging heeft een Verenigingsbestuur dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris, 
een penningmeester, twee groepsbegeleiders en een afgevaardigde van elke leeftijdsgroep.  
Het Verenigingsbestuur bereidt het beleid van de groep voor, de Verenigingsraad neemt 
de beslissingen. In de Verenigingsraad hebben zitting: 

• Alle leidingleden en bestuursleden van de groep; 
• Vertegenwoordigers van de jeugdleden. Deze vertegenwoordigers worden per 

leeftijdsgroep tijdens de algemene ledenvergadering gekozen. 
 
Het Verenigingsbestuur en de Verenigingsraad vergaderen +/- 6 keer per jaar.  
Eenmaal per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats, waar onder andere de 
oudervertegenwoordigers worden gekozen. De uitnodiging voor deze vergadering 
ontvangt u t.z.t. via de speltakleiding. 
 
Elke speltak heeft een spelteam, waarvan één leid(st)er is aangesteld als teamleid(st)er. 
 
Beheer pand, terrein en financiën (Stichting) 
Het stichtingsbestuur beheert de gebouwen, het terrein en alles wat daar mee samenhangt. 
Zij legt jaarlijks verantwoording af aan de Vereniging. Het bestuur van de Stichting is 
samengesteld uit ouders en/of deskundigen en bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en 2 tot 4 algemene bestuursleden. De algemene bestuursleden zijn 
meestal een onderhoudscoördinator en 2 vertegenwoordigers van de Vereniging. De 
meerderheid van het aantal leden van het Stichtingsbestuur moet uit de Verenigingsraad 
gekozen zijn.  
 



 

Pagina  6 Informatieboekje Scouting Buys Ballot Epe/Heerde  

4  Taken binnen de groep 
 
Om alles goed te laten verlopen, zijn taken en verantwoordelijkheden verdeeld. Hieronder 
vindt u een overzichtje: 
 
Het Verenigingssbestuur  
Het Verenigingsbestuur behartigt de spelprogramma’s van Scouting Buys Ballot. Het 
Verenigingsbestuur bereidt de vergadering van de Verenigingsraad voor, geeft uitvoering 
aan en controleert op de uitvoering van de door de Verenigingsraad genomen besluiten. 
Begroting en jaarverslag worden opgemaakt door het Verenigingsbestuur en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Verenigingsraad. Ook vertegenwoordigt het 
Verenigingsbestuur de groep naar buiten. 
 
Het Stichtingsbestuur 
De Stichting heeft ten doel behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling 
van de groepsvereniging door de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging 
te behartigen. De Stichting probeert dit doel te bereiken door zorg te dragen voor de 
financiën van de Vereniging en door terrein en pand te onderhouden en te beheren. 
Neventaken hierbij zijn o.a. de verhuur van het pand en het aanvragen en geldig houden 
van de gebruiksvergunning.  
 
De spelteams 
De verschillende spelteams stellen het programma van hun speltak samen en zorgen voor 
een onderlinge taakverdeling om hun speltak soepel te laten lopen. Elk lid heeft een even 
grote inbreng en verantwoordelijkheid. De teamleid(st)er vertegenwoordigt het team naar 
buiten en draagt tevens de eindverantwoordelijkheid. 
Bij het samenstellen van het programma houdt het spelteam rekening met het 
jaarprogramma van de groep waarin de zomerkampen, vakanties en gezamenlijke 
activiteiten zijn opgenomen. In het spelprogramma dienen de waarden, welke in de 
spelvisie van Scouting 
Nederland zijn genoemd, 
een plaats te krijgen 
(zoals de eigen inbreng 
van de kinderen). 
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5  Proefperiode en lidmaatschap 
 
Nieuwe leden mogen drie opkomsten komen kijken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
Na deze drie opkomsten kunnen nieuwe leden zich inschrijven. Inschrijven kan op ieder 
moment in het jaar en is dus niet afhankelijk van het begin van contributieperiodes. 
Na afloop van de proefperiode wisselen de leiding en ouders gegevens van het kind uit, 
waaronder medische- of dieetgegevens. Tevens spreken zij een datum af voor de installatie. 
Installeren wil zeggen: het opnemen van het meisje of de jongen in de groep en daarmee 
in de Scouting-vereniging. Dit is een feestelijk en plechtig moment. 
Is er 3 weken na het verstrijken van de proefperiode nog geen afspraak met u gemaakt over 
het installeren, neemt u dan a.u.b. contact op met de leiding of het secretariaat. 
 
Voorafgaand aan de installatie moeten wij uw zoon/ dochter 
via het secretariaat bij Scouting Nederland aanmelden. 
Hiervoor vult u het aanmeldingsformulier in, waarna u het 
bij de speltakleiding of verenigingssecretaris inlevert. Het 
aanmeldingsformulier treft u in dit boekje aan. Ook is dit 
formulier te downloaden van onze website. Met het 
ondertekenen van het aanmeldingsformulier verklaart u dat 
u kennis hebt genomen en akkoord gaat met de rechten en 
plichten die het (jeugd)lid volgens het huishoudelijk 
reglement van onze groep en Scouting Nederland heeft ten 
aanzien van het lidmaatschap.  
 
Beëindiging van het lidmaatschap dient u schriftelijk te 
doen door middel van het uitschrijfformulier. Dit 
formulier dient u in te leveren bij het groepssecretariaat. 
Pas na deze schriftelijke afmelding bent u vrijgesteld van 
contributiebetaling. Denkt u aan het op tijd afmelden 
(minimaal een maand voor een nieuwe betalingstermijn)! 
Een uitschrijfformulier vindt u in dit boekje en is ook te 
verkrijgen bij het groepssecretariaat of kan van onze 
website  gedownload worden. 
 
Elk jaar organiseren we als groep een oudermiddag of -
avond. Hier geven we in het eerste gedeelte van de avond 
algemene informatie. In het tweede gedeelte komt 
specifieke informatie per speltak aan bod. 
Daarnaast is het natuurlijk altijd  mogelijk en gewenst dat 
u zelf contact zoekt met de speltakleiding wanneer u wat 
wilt vragen of bespreken ! 
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6  Speltakken en leeftijden 
 
Nu rijst misschien de vraag wat speltakken ook al weer zijn. Zoals er bij de voetbal elftallen 
zijn, hebben we bij Scouting speltakken. De Buys Ballotgroep heeft op dit moment 11 
speltakken, van Bevers (de jongste speltak) tot en met de Stam+ (de oudste speltak). 
 
Elke speltak, met uitzondering van Stam(+), heeft opkomst op de zaterdagmiddag.  
De speleenheden en leeftijdsgrenzen binnen Scouting Buys Ballot zijn als volgt: 
 
Speltak: Leeftijd: Schoolgroep/-klas 
Blauwe Vogels Speltak voor kinderen met een verstandelijke beperking. 
 Gemengd, vanaf  8 tot 14 jaar 
 
Bevers Gemengd, vanaf 5 tot en met 7 jaar 1 t/m 3 
 
Welpen Meisjes, vanaf  7 tot en met 11 jaar 4 t/m 7 
 Jongens, vanaf  7  tot en met 11 jaar 
 
Scouts Meisjes, vanaf  11 tot en met 15 jaar 8 t/m 3*  
 Jongens, vanaf  11 tot en met 15 jaar 
 
Explorers Gemengd, vanaf  15 tot en met 18 jaar 4* e.v. 
 
Stam  Gemengd, vanaf  18 tot en met 26 jaar 
 
Stam+  Gemengd, vanaf  25 jaar 
*) is middelbare schoolklas. 
 
Wanneer uw kind naar groep 4 gaat, spreekt de leiding met hem/ haar en de ouders de 
overstap naar de welpen door. Deze overstap noemen wij “overvliegen”. Ook als de 
kinderen naar groep 8 en de vierde klas van de middelbare school gaan, vliegen zij over 
naar een andere speltak. De leeftijdsgrenzen zijn landelijk vastgelegd. Slechts bij hoge 
uitzondering wijken we daarvan af. 
In principe vindt eenmaal per jaar (in september) het “overvliegen” plaats. Een spelteam 
kan in uitzonderingsgevallen, in overleg met het kind en/of ouders, jeugdleden in de loop 
van het seizoen over laten vliegen naar een oudere leeftijdsgroep. 
 
Leiding: 
Vanaf 17 jaar is leidinggeven mogelijk bij bevers en welpen, terwijl men als begeleider bij 
de Explorers tenminste 20 jaar moet zijn. De teamleid(st)er bij bevers en welpen dient 
tenminste 20 jaar te zijn, terwijl dit 21 jaar is voor de overige speltakken. 
Alle leidinggevenden bij Scouting zijn vrijwilligers die belangeloos elke zaterdag met hun 
speltak het spel van Scouting spelen. 



 

 Informatieboekje Scouting Buys Ballot Epe/Heerde Pagina  9 

7  Opkomsttijden 
 
Op enkele zaterdagen in de vakanties na (zie hiervoor de jaaragenda) is er elke zaterdag 
opkomst op het terrein en in de gebouwen van ons clubhuis ‘De Huve’. Op het kaartje 
hieronder ziet u hoe u het clubhuis kunt bereiken. 
 

 
Ons adres is: 
Kooiweg 8a 
8181 PB Heerde 
Telefoon clubhuis: 0578 – 69 42 57 
 
De opkomsttijden, op zaterdag, zijn: 

� 14.00 uur tot 16.30 uur : Bevers, Welpen, Scouts, Explorers 
� 14.00 uur tot 16.30 uur : Blauwe Vogels (1x per twee weken) 
� 19.00 uur tot 21.30 uur : stam (2x per maand) 
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8  Vaste activiteiten 
 
Een aantal scoutingevenementen komt jaarlijks terug. Hieronder een kort overzicht van de 
“jaaragenda”: 
 
September 
• Overvliegen: het officieel overgaan van kinderen naar de volgende speltak wanneer zij 

die leeftijd bereikt hebben. 
• Eens in de twee jaar: FAMilie KAmp (FAMKA) waarbij de gehele groep een 

weekeinde op kamp gaat en wat erg belangrijk is, waar u als ouder aan mee kunt doen. 
Sterker, eigenlijk verwachten uw kinderen en leidingleden dat u hier aan mee doet. 
En.... het is nog hartstikke leuk ook !! 

 
Oktober - maart 
• Najaarskamp 
• Sinterklaasfeest 
• Kerstbakkenactie 
• Jaarafsluiting 
• Winterkamp 
• Baden-Powell dag met spelen ter herdenking van de oprichting van Scouting 
 
April - juni 
• Sint Jorisdag: feest met spelen in Epe of Heerde, ’s avonds kampvuur voor iedereen 
• Regio Scouting wedstrijden (RSW) voor Scouts. 
• Regio welpenspel 
• Hemelvaart: kampen voor de Welpen. 
• Pinksterkamp (Stam) 
• Zomervakantie: kampen voor de oudere speltakken 
 
De exacte data van speciale activiteiten vind u in de jaaragenda op onze website. Ook 
staan hierin de data waarop er geen opkomst is (schoolvakanties). 
Tijden en plaatsen van zomerkampen verschillen van jaar tot jaar, afhankelijk van 
mogelijkheden van kinderen, accommodaties en leiding. 
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9  Kamperen 
 
Zeker éénmaal per jaar trekken de speltakken er enkele dagen op uit. Meestal is dit een 
week in de zomervakantie (in de regel valt de keus op de eerste of de laatste week) of een 
aantal dagen rondom het Hemelvaartweekend. Minimaal éénmaal per jaar is er ook nog 
een weekendkamp. 
Bevers en welpen bivakkeren meestal in blokhutten, doch mogelijk ook in een groepstent. 
Scouts, explorers en stam overnachten in tenten of iets dergelijks. 
De kosten voor een kamp worden per kamp berekend en dan hoofdelijk omgeslagen op het 
(vermoedelijke) aantal deelnemers. Het kampgeld is dus niet in de contributie 
opgenomen. 
Het kampgeld voor het zomerkamp moet ruim voor het zomerkamp aan de 
penningmeester worden overgemaakt. Het kampgeld ligt tussen de € 45,- voor de jongste 
speltakken tot ongeveer € 90,- voor de oudste speltakken voor een volle week. Soms 
proberen oudere speltakken geld te verdienen voor kampen. Mede hierdoor houden we de 
kampkosten zo laag mogelijk. Uiteraard informeren de speltakken u tijdig. 
De speltakken maken de datum en plaats van de zomerkampen zo vroeg mogelijk 
bekend, zodat u, wat betreft de planning van uw eigen vakantie, daar rekening mee 
kunt houden. 
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10  Uniform en Scout Shop 
 
Het uniform bevordert de herkenbaarheid en het groepsgevoel: “je hoort erbij”. We dragen 
het uniform bij elke scoutingactiviteit, tenzij we anders berichten. U moet het uniform zelf 
aanschaffen via de Scout Shop. 
U dient er voor te zorgen dat uw kind(eren) bij alle scoutingactiviteiten in een schoon en 
compleet uniform kunnen verschijnen. 
 
We adviseren u om alle uniformonderdelen te voorzien van de naam van uw kind ! 
 
De tekens (insignes) voor het uniform en de das kunt u het beste bij onze groep kopen. Zo 
sluit u fouten met verkeerde insignes uit. De kosten voor dit installatiepakket zijn 
afhankelijk per speltak en liggen rond de € 14,- per persoon. Heeft u nog uniformtekens of 
een das, dan kunt u die uiteraard gebruiken. 
 
Maar niet alles hoeft persé nieuw te zijn !! 
De groep heeft een kast met “Tweedehands-Scoutingkleding” in het materiaalhok, waar 
u na het overvliegen, dan wel bij beëindiging van het lidmaatschap de blouse, muts, hoed, 
das of insignes kunt inleveren. U kunt hier een verkoopprijs afspreken of de goederen 
schenken aan de groep. Om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden kunnen zij 
dan weer bij het materiaalhok terecht om uniformonderdelen aan te schaffen. 
Nadere informatie staat steeds vermeld in ons clubblad. 
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11  Omschrijving uniform 
 
BEVERS: 

− rode beverblouse 
− lange donkerblauwe Scoutingbroek *) 

 
WELPEN: 

− groene blouse 
− lange donkerblauwe Scoutingbroek *) 

 
SCOUTS: 

− beige blouse 
− lange donkerblauwe Scoutingbroek *) 

 
EXPLORERS en STAM: 

− brique (roodbruin) blouse   
− lange donkerblauwe Scoutingbroek *) 

 
Verder draagt elk lid van de groep de bordeaux rode groepsdas met het Buys Ballot 
embleem. 
Op het uniform zijn slechts de door Scouting Nederland voorgeschreven insignes en, voor 
de duur van één jaar, herinneringsjubileum insignes toegestaan. 
 
Voorts geldt dat leden in de warme zomermaanden een korte broek mogen dragen, mits 
deze de donkerblauwe kleur heeft en niet van spijkerstof is. 
 
Het blauwe Scouting T-shirt is een optioneel onderdeel van het uniform: bij warm weer 
kan de leiding besluiten dat i.p.v. de speltakbloes het T-shirt gedragen mag worden. 
De uniformbloes mag dus altijd gedragen worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Behalve de blauwe scoutingbroek mag ook een andere donkerblauwe broek zoals een 
ME-broek of een outdoorbroek in plaats van de scoutingbroek gedragen worden. Er zijn 
twee uitzonderingen: GEEN spijkerbroeken en GEEN trainingsbroeken!  
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12  Informatievoorziening 
 
Brieven van de speltak 
In principe geeft elke speltak enkele keren per seizoen een brief uit met het overzicht van 
geplande activiteiten. Bij groepsactiviteiten brengt de betreffende commissie u per brief op 
de hoogte over het hoe en waar van de activiteit. Let u erop dat de speltakleiding de 
meeste brieven niet opstuurt, maar na de opkomst meegeeft aan uw kind. 
 
Nieuwsbrief 
Ongeveer 4 à 5 keer per jaar geeft de groep een nieuwsbrief, genaamd “Voor de Buys” uit. 
In deze brief staan de laatste wetenswaardigheden en informatie over groepsactiviteiten. 
Tevens vindt u hier aanvullende informatie van Stichting en Groepsbestuur. 
Deze nieuwsbrief is volledig digitaal en wordt via de leiding van de speltakken verspreid. 
Uiteraard staat de meest recente versie ook op internet. 
 
Internet en sociale media 
Ook op dit medium is onze groep aanwezig! Op onze 
‘homepage’ vindt u diverse wetenswaardigheden, zoals 
verhalen van de speltakken, foto’s van activiteiten en 
de jaaragenda van onze groep. Neemt u eens een 
kijkje! 
Homepage:  www.scoutingbuysballot.nl 
Facebook:  www.facebook.com/ScoutingBuysBallot 
Twitter:  @scoutingbub 
 
Gebruik foto’s en teksten 
Tijdens activiteiten van de speltak of tijdens 
groepsactiviteiten kunnen foto’s of films gemaakt 
worden voor promotionele doeleinden van onze groep. 
Voor het gebruik van foto’s en films en/of persoonlijke teksten, voor bijvoorbeeld de 
website of sociale media van onze groep, wordt niet aan elke ouder afzonderlijk 
toestemming gevraagd. Indien ouders liever zien dat een op de website geplaatste foto 
verwijderd wordt, dan kunnen zij dat aangeven door een mailtje te sturen naar onze 
webmaster (webmaster@scoutingbuysballot.nl).  
 
Bij publicatie van foto's en teksten letten we op de volgende zaken:  
• Bij publicatie van foto's worden geen namen, of alleen de voornaam van leden vermeld.  
• Er worden geen e-mail adressen van leden vermeld. Uitzondering hierop is als iemand 

zijn/haar eigen e-mail adres zelf vermeldt in een publicatie van het gastenboek en/of 
forum. Deze adressen zullen we op verzoek wel verwijderen.  

• Er worden geen persoonlijke gegevens vermeld, zoals adressen en/of telefoonnummers 
van leden. Uitzondering hierop is als we van leden uitdrukkelijk toestemming hebben 
gekregen deze gegevens van hem/haar te plaatsen en deze gegevens relevant zijn t.o.v. de 
inhoud van het betreffende artikel.  
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13  Contributie 
 
Net als bij andere verenigingen is ook bij Scouting 
contributie noodzakelijk. Hieronder vindt u een 
overzicht wat u per jaar aan contributie kwijt bent. 
 
De meest actuele contributiebedragen staan op onze 
website. Ter indicatie: de  contributie is voor alle* 
leden € 120,- per persoon per seizoen (prijspeil 
seizoen 2016 – 2017) en wordt elk jaar 
geïndexeerd. 
Indien u een machtiging voor automatische incasso afgeeft ( zie hiervoor het 
inschrijfformulier) wordt een korting van € 6,- verleend. U betaalt dan € 114,- per kind.  
 
De contributie-inning is verdeeld over drie perioden die beginnen op de volgende inningdata: 
eind oktober, eind januari en eind april. De contributie is altijd bij vooruitbetaling 
verschuldigd.  
Let op: in geval van opzegging van het lidmaatschap (uitsluitend via het uitschrijfformulier) 
moet dit formulier uiterlijk één maand voor de eerstvolgende inningdatum binnen zijn, 
anders is over die periode ook contributie verschuldigd. 
Bij inschrijving is contributie ook verschuldigd over het aantal (halve) maanden tot aan de 
eerste volledige termijn, dit wordt tegelijk met de eerste inningdatum verrekend 
 
De contributie is gesplitst in een speltak- en een verenigingsgedeelte. Het 
verenigingsgedeelte is bedoeld om de huur van gebouwen, energie, materiaal en dergelijke 
te kunnen bekostigen, als ook voor de landelijke en regionale contributie. Het 
speltakgedeelte komt ten goede aan de speltak van uw kind(eren) en dient voor aanschaf 
van spelmateriaal, ranja etc. 
 
Contributie en acties 
Om de financiële touwtjes aan elkaar te kunnen knopen organiseren we elk jaar een 
kerstbakkenactie. Deze is noodzakelijk om buiten de contributies om voldoende middelen 
te hebben om het gebouwencomplex te onderhouden en het grote spelmateriaal 
(bijvoorbeeld onze tenten) te onderhouden en/of te vervangen. Ook worden de cursussen 
voor de leiding van de contributie betaald, om zo al onze vrijwilligers verantwoord met uw 
kinderen bezig te laten zijn. 
Het onderhoud van materiaal en gebouwen proberen we (mits verantwoord) zo veel 
mogelijk zelf te doen om zo geld te besparen. Geld dat we weer aan andere zaken kunnen 
uitgeven. De contributie is laag en kunnen we laag houden, mede door inspanning van veel 
ouders bij kerstbakkenactie en andere acties, zoals de klussen- en schoonmaakdagen en de 
jaarlijkse NL Doet actie. 

                                                 
* Met uitzondering van stamleden en stamleden die ook leidinglid zijn 
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14  Overige kosten 
 
Uitstapjes en weekendkampen 
De kosten voor deze activiteiten zullen meestal rond de € 10,- liggen en worden geïnd 
door de penningmeester van de speltak. Het totaalbedrag voor deze activiteiten zal meestal 
niet meer zijn dan € 25,- per jaar. 
 
Het zomerkamp. 
Het hoogtepunt van het scoutingseizoen! 
De tijdsduur, datum en uitvoering van dit kamp variëren sterk per speltak. Ze zijn o.a. 
afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de mogelijkheden die de leiding van de 
speltak heeft (o.a. vrije tijd, studie en leidingbezetting).  
Bedenk: Het zijn allemaal vrijwilligers die elk zaterdag met een programma klaar staan en 
diezelfde mensen moeten ook een zomerkamp organiseren. 
De meeste zomerkampen worden georganiseerd tijdens het Hemelvaart-weekeinde, 
(welpen) of de eerste of de laatste week van de zomervakantie (scouts en explorers) van de 
scholen. 
 
De kosten van de kampen liggen zo tussen de € 50,- en € 90,-. Voor de Explorers ligt het 
bedrag rond de € 125,- , omdat deze kampen vrijwel altijd in het buitenland plaatsvinden. 
 
Het uniform 
Deze kosten zijn éénmalig (bij aanschaf). 
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15  Verwachtingen 
 
Scouting draait op groeps- en regioniveau volledig op basis vrijwilligers, die zich voor uw 
kind in willen zetten en daar plezier in hebben. 
Ook onze groep draait op onbetaalde vrijwilligers. Bij (jeugd)verenigingen heeft men altijd 
te weinig van deze mensen. Daarom trachten wij een en ander zo efficiënt mogelijk te 
regelen en toch persoonlijk te blijven. We willen zo veel mogelijk tijd besteden voor het 
directe werk met de kinderen, die wij een zo goed mogelijk spel willen bieden. 
Daarom verwachten wij van de ouders dat zij zich zullen houden aan de regels zoals in dit 
boekje zijn opgenomen of op andere wijze zijn bekend gemaakt. De aanmelding van uw 
zoon of dochter brengt deze verplichting met zich mee. 
Tevens verwachten wij interesse voor wat de kinderen bij Scouting doen. Zij moeten een 
beroep op u kunnen doen en zullen door ons daartoe gestimuleerd worden. Daarnaast streven 
we na dat ouders functies in het bestuur vervullen en hulp bij activiteiten verlenen. 
 
Wij doen graag een beroep op u om bijvoorbeeld: 

• Bij bijzondere spelactiviteiten te assisteren 
• De kinderen te vervoeren indien de afstand te groot is om te fietsen 
• De keuken te verzorgen op een kamp 
• Reparaties te verrichten 
• Acties voor te bereiden en/of te helpen 

bij de uitvoering 
• Ouderavonden te bezoeken om met de 

leiding en andere ouders van 
gedachten te wisselen 

• Leider of leidster te worden 
• Kascontrole te verrichten 
• Een bestuurs- of andere taak op u te 

nemen, zoals penningmeester, 
secretaris, voorzitter, 
materiaalbeheerder, arbo- en 
onderhoudscoördinator 

• Mee te doen aan schoonmaakacties. 
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16  Acties van de groep 
 
Kerstactie 
De inkomsten van de groep bestaan uit contributie, actieopbrengsten, subsidie en verhuur 
van de clubgebouwen. Om over de nodige financiële middelen te kunnen beschikken, 
wordt er elk jaar een actie om fondsen te werven georganiseerd. Deze actie voorziet in een 
behoorlijk deel van onze inkomsten, dus het is van het grootste belang dat de actie elk jaar 
weer een succes wordt. 
 
In de maanden november - december organiseren we de, reeds wijd en zijd bekende, 
“kerstbakkenactie”. De laatste jaren verkopen we een tweede artikel naast de kerstbakken. 
De kinderen gaan in november langs de deur met lijsten verkopen minimaal 15 artikelen; 
in december worden de bestelde artikelen uitgeleverd. We vragen de ouders om (samen 
met hun kinderen) de artikelen bij de verschillende kopers te bezorgen. 
 
Klussendagen 
Ons mooie complex heeft natuurlijk wel de nodige zorg en onderhoud nodig om het in 
deze staat te houden. Natuurlijk kost dit veel tijd en geld. Op het onderdeel geld kunnen 
we veel besparen door, als het enigszins mogelijk is, de klussen die we zelf kunnen doen 
ook zelf uit te voeren. Het zal duidelijk zijn dat ook hier hulp van ouders onontbeerlijk is: 
naast een “baan” als vrijwillig leider (met alle voorbereiding die daar bij komt kijken) is 
het haast ondoenlijk om het onderhoud er ook nog bij te doen. 
De taakgroep onderhoud organiseert per jaar dan ook een à twee klussendagen. Uw hulp is 
van harte welkom en het is nog eens gezellig ook! Overigens is het bezit van twee linker 
handen geen bezwaar: er is altijd wel een passende klus te vinden. 
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17  Klachten en conflicten 
 
Wanneer er een conflict is, verwachten we dat de betrokken personen dit eerst in eigen 
kring trachten op te lossen. Wanneer kind of ouders problemen hebben met de leiding dan 
kunnen zij met de betreffende leid(st)er contact opnemen; eventueel met de teamleid(st)er. 
Leidt dit niet tot een oplossing dan kunnen de ouders zich wenden tot de groepsbegeleider 
(groepsbegeleiders@scoutingbuysballot.nl) of voorzitter van de groep 
(voorzitter@scoutingbuysballot.nl).  
 
Scouting Buys Ballot heeft ook twee vertrouwenspersonen. Bij ernstige zaken kunnen 
kinderen of ouders contact opnemen met één van beide personen.  
 
Omgekeerd neemt de leiding contact op met de ouders indien hun kind problemen geeft in 
de groep en gelden verder dezelfde regels. 
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18  Verzekeringen 
 
Gelukkig heeft onze scoutinggroep nog nooit ernstige ongelukken meegemaakt maar 
…..ze zitten wel in een klein hoekje! 
 
Als iemand door eigen schuld of opzet schade veroorzaakt aan een ander moet hij of zij in 
principe zelf voor de kosten opdraaien. De benadeelde kan in dit geval de veroorzaker 
aansprakelijk stellen. 
 
Er zijn natuurlijk situaties te bedenken waar een ander niet aansprakelijk voor is, 
bijvoorbeeld letsel dat tijdens een potje voetballen ontstaat. De benadeelde kan dan een 
claim indienen bij de ongevallenverzekering van de Vereniging.  
 
Via Scouting Nederland is uw zoon/ dochter collectief verzekerd tegen ongevallen en 
wettelijke aansprakelijkheid tijdens alle activiteiten van de groep en haar leden. 
De verzekering voorziet in een uitkering ingeval van overlijden, blijvende invaliditeit of 
geneeskundige kosten tengevolge van een ongeval, alsmede schade ten gevolge van 
beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, inclusief vervolgschade. 
Let op: dit is een aanvullende verzekering die pas in werking treedt als de schade elders 
niet verhaalbaar blijkt te zijn (het zogenaamde secundaire karakter)! Niet leden, 

bijvoorbeeld belangstellenden op een open dag, 
vallen niet onder deze verzekering. Wel weer 
onder de verzekering vallen bijvoorbeeld 
kookstafleden en alle anderen die door de 
scoutinggroep gevraagd zijn voor bepaalde 
scoutingactiviteiten. 
De collectieve aansprakelijkheidverzekering dekt 
niet: 
* Schade aan eigendommen van de  
 Scoutinggroep; 
* Schade veroorzaakt door of met een 
  Motorrijtuig; 
* Schade die door de verzekerde met opzet  
 is veroorzaakt; 
* Aansprakelijkheid van leden en  
 vrijwilligers, tenzij er geen andere  
 dekking bestaat. 
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Maar let op ! 
De geneeskundige kosten en de 
aansprakelijkheidskosten volgens de 
W.A.-verzekering worden alléén vergoed 
indien geen aanspraak op vergoeding 
krachtens enige andere verzekering of 
voorziening kan worden gemaakt ! (Het 
zgn. secundair karakter) 
De voorwaarden en dekkingsgebied van 
deze verzekering zijn in te zien bij het 
Verenigingssecretariaat. 
 
Als bestuur gaan wij er vanuit dat een ieder 
die rijdt voor de scoutinggroep een ongevallen inzittendenverzekering of schade 
inzittendenverzekering heeft afgesloten! Kijkt u voor de zekerheid uw polis er even op na. 
Als groep hebben we geen aanvullende autoverzekering afgesloten aangezien de kosten 
zeer hoog zijn, terwijl halen en brengen, alsmede aanhangwagenvervoer niet gedekt zijn. 
 
Bestuurders van Scouting Buys Ballot zijn niet persoonlijk aansprakelijk, behalve door het 
plegen van een onrechtmatige daad, wanprestatie en/of misleiding. Het 
Verenigingsbestuur is als collectief wel aansprakelijk als door onbehoorlijk besturen 
schade is ontstaan. 
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19  Adressen en nummers 
 
Clubgebouw Scouting Buys Ballot Epe / Heerde 
“De Huve” 
Kooiweg 8a 
8181 PB  Heerde 
internet: www.scoutingbuysballot.nl 
e-mail: algemeen@scoutingbuysballot.nl 
 
Scouting Nederland 
Larikslaan 5 
3833 AM  Leusden 
tel.: 033 – 496 09 11 
fax: 033 – 496 09 99 
internet: www.scouting.nl 
e-mail: info@scouting.nl 
 
Scoutshops 
Leusden (Webshop, geen winkel): 
Larikslaan 5 
3833 AM  Leusden 
tel: 033 – 496 09 22 (telefonisch bestellen is helaas niet mogelijk) 
internet: www.scoutshop.nl 
e-mail: shop@scouting.nl 
 
Arnhem: 
Wichard van Pontlaan 114, 6824 GM (nabij treinstation Presikhaaf) 
tel: 026 - 445 58 74 
tel. beheerder: 026 – 361 05 89 
openingstijden: 

woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.30 uur. 
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

 
Zwolle: 
De van der Schueremarke 102, 8016 MC (Zwolle Zuid) 
tel. beheerder: 038 – 785 04 16 
internet: www.scoutshopzwolle.nl 
openingstijden (behalve in de schoolvakanties regio Noord): 
 maandag  18.30 – 21.00 uur 
 woensdag  14.00 – 17.00 uur 
 donderdagavond op afspraak 
 zaterdag  09.00 – 11.00 uur 
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Materiaalhok van de Buys Ballotgroep 
Openingstijden: 
Elke opkomst van 13.30 tot 17.15 uur. 
Tevens kunt u hier uniformdelen bestellen (bij vooruitbetaling). Regelmatig gaat er 
iemand van het materiaalhok naar de Scoutshop. 
 
 
Het rekeningnummer voor contributie is: 
Bank:  NL 36 RABO 0101 3478 20 t.n.v. Vereniging Scouting Buys Ballot Epe/Heerde te 
Heerde.  
Specificeer uw overmaking altijd duidelijk met: de naam van uw kind(eren) en de speltak 
waar uw kind(eren) bij zitten, zeker indien u als ouder/voogd een andere achternaam heeft 
dan het kind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20  Tot slot 
 
Kretologieën: 
Ook Scouting is aan veranderingen onderhevig. Benamingen verschijnen en verdwijnen. 
Een opsomming van kreten die men nog wel in de wandelgangen hoort: 
• Kabouters: meisjesspeltak 7-11 jaar; heten nu Welpen 
• Padvindsters: meisjesspeltak 11-15 jaar; heten nu Scouts 
• Rowans: jongensspeltak 15-18 jaar; heten nu Explorers 
• ScoutFit: hedendaagse benaming voor het uniform 
• Sherpa’s: meisjesspeltak 15-18 jaar; heten nu Explorers 
• Verkenners: jongensspeltak 11-15 jaar; heten nu Scouts 
 
Los is bijgevoegd: 
• Aanmeldformulier nieuwe leden. 
 



 

 

 


