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Inleiding

Je bent nu (bege)leid(st)er, bestuurslid of ondersteunend kaderlid geworden bij 
onze groep. Dat is best wel wennen.  Een groot aantal zaken is nieuw en onbekend 
voor jou. Om je wat op weg te helpen hebben we dit informatieboekje geschreven. 
Voor verdere schriftelijke informatie kun je je ook nog wenden tot de website, 
waarop je allerlei documentatie kan vinden, na login, onder “Leiding”. 
Mocht je er helemaal niet uitkomen,  vraag het dan binnen je eigen team of 
ga naar een groepsbegeleid(st)er,  die je zeker verder op weg kan helpen.
  
Een prettige tijd bij de groep toegewenst!
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Informatie over de groep

Doelstelling
De doelstelling van de groep luidt: 
“Het bieden van het spel van verkennen, zoals dit door Scouting Nederland is 
vastgelegd, voor jonge mensen uit Apeldoorn en haar directe omgeving.
Het gaat hierbij om een spelvorm met een groeiende zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid met een daaraan gepaard gaande afnemende (bege)
leiding.”

Open groep
De Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell groep is een open groep, hetgeen 
wil zeggen dat het geloof van de leden niet bepalend is voor het lidmaatschap.  
Dit houdt niet in dat er aan het geloof voorbij gegaan wordt. Als de ouders er prijs 
op stellen kan hun zoon of dochter tijdens het zomerkamp ook een kerkdienst 
bijwonen onder begeleiding van een leid(st)er.  Voor én na elke maaltijd wordt er 
bovendien een moment stilte gehouden.

Algemeen
In eerste instantie bestond de Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell groep 
nog niet. Deze groep is in 1997 ontstaan,  na een fusie tussen de jongensgroep 
Stadhouder Willem III en de meisjesgroep Lady Baden-Powell. 
In 1995 zijn beide groepen samen gegaan op het stichtingsniveau.  Men bleef 
verder gewoon als twee groepen doordraaien,  waarbij men toch geleidelijk naar 
elkaar toe groeide. Sinds 1 januari 1997 zijn de groepen samen gegaan in één 
groep,  als de “Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell groep”.
In al die jaren is het ledenaantal vaak gewijzigd.  Van één horde of troep naar twee 
en andersom.  Eén ding is zeker: 
 

De Stadhouder Willem III/Lady Baden-Powell leeft!!
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De Stadhouder Willem III groep
Op 11 juni 1931 werd een verkennerstroep opgericht door de heren  A. Pijnappel, 
L.G.  van Aken,  F.L. Tiethof en J. van Erven.  De toenmalige troep werd ook wel de 
afdeling Apeldoorn van de Nederlandse Padvinders genoemd.  De troep startte 
met zeven Verkenners, de Houtduiven patrouille, en één Vaandrig, Piet Rodenhuis.
Eind 1931 was het aantal gestegen  tot 10 en startte  men de eerste horde. Zeven 
Welpen met één leider, Baloe C.N. Donselaar.  Vanaf dat moment koos de groep 
de naam “Stadhouder Willem III”.
Vanwaar deze naam? Wel, het terrein waarop wij zitten is, in 1684 gekocht door 
Koning-Stadhouder Willem III en op verzoek van Z.K.H. Prins Hendrik werd dit op 
28 februari 1918 in bruikleen gegeven aan de Apeldoornse Padvinders.

De Koning-Stadhouder kreeg toen hij trouwde met de Engelse Mary Stuart de 
Schotse clan Cameron of Erracht toegewezen en deze droeg natuurlijk zijn eigen 
“Schotse ruit”.
Er werd toestemming gevraagd aan H.M. Koningin Wilhelmina tot het voeren 
van de naam Stadhouder Willem III en het dragen van de groepsdas met de 
Schotse Cameron Erracht ruit en daarop het wapen van het Huis van Oranje (de 
Jachthoorn). Deze goedkeuring werd ons verleend.
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De Lady Baden-Powell groep
In (waarschijnlijk) 1934 werd op hetzelfde terrein een meisjesgroep opgericht, die 
begon onder de naam “Rode Baretten”. Deze ontplooide haar activiteiten tot aan 
de Tweede Wereldoorlog.  Tijdens de oorlog was het niet mogelijk om verder te 
gaan met deze activiteiten, dus lag de groep in de oorlogsjaren geheel stil.
In 1946 startte men de activiteiten weer. 
Er werden twee meisjesgroepen opgericht, de Irene groep en de Lady Baden-
Powell groep. De Irene groep werd in 1967 opgeheven.

Geschiedenis gebouwen
Eind 1932 begon men met de bouw van het houten troephuis: “ ‘t Ekersnest”. Dit 
werd in de Tweede Wereldoorlog geheel verwoest en later weer opgebouwd. De 
hernieuwde opening was in 1952.

De stamhut was oorspronkelijk gebouwd van half doorgezaagde dennenstammen 
als fietsenhok voor en door de Verkenners. “De Wroetplaats”: zo noemden de 
Verkenners het spottend. Vandaar dat de stam, die in 1936 werd opgericht, de 
naam Horta Stam (Horta is Latijn voor zwijn) kreeg.
In 1989 is de oude Stamhut afgebroken en op dezelfde plaats is een nieuwe 
Stamhut  gebouwd, die in juni 1990 officieel werd geopend. Deze draagt de naam 
“Villa des Horta”.
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In 1980 is er een nieuw gebouw, “ ‘t Gaaiennest”, gebouwd. Hierin kwam een 
nieuwe speltak: de senior verkenners, nu genaamd explorers. Op zaterdag 13 juni 
1981, de dag dat het 50-jarig bestaan van de Stadhouder Willem III werd gevierd, 
werd ’t Gaaiennest officieel geopend.
Voor Hotsjietonia stond er een gebouw met de naam Sherhunove (Sherhunove 
staat voor: “Sherpa hut nooit verwacht”).  Deze oude blokhut werd tot aan de 
fundering afgebroken en vergroot en verbouwd. In 1999 werd dit gebouw 
heropend door de burgemeester van Apeldoorn en kreeg de naam “Hotsjietonia”. 
Vermeldenswaard is zeker ook ons vijfde gebouw, ORPIDOW, dat als enige geheel 
uit baksteen is opgetrokken. Dit gebouw dateert al uit 1939 en is daarmee ons 
oudste gebouw! Uniek is de naamgeving van dit gebouw. Het gebouw heeft een 
afkorting om even bij stil te staan: Ons Rustige Plekje In Deze Onrustige Wereld.
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Organisatie groep

De organisatie van onze groep laat zich het gemakkelijkst uitleggen door middel 
van onderstaande tekening. De tekening bestaat uit een drietal cirkels/schillen. 
De middelste cirkel kun je zien als het Bulls Eye, namelijk daar waar het om gaat 
binnen onze scouting, de jeugdleden met hun (bege)leiding. Daaromheen 
bevindt zich de zogenaamde ondersteunende of facilitaire schil. Al deze 
activiteiten, uitgevoerd door een groot aantal kaderleden, ondersteunen het 
spel van scouting. De buitenste schil wordt gevormd door het groepsbestuur, 
dat eindverantwoordelijk is. Dwars door alle cirkels/schillen heen lopen de 
vertrouwenspersonen. Zij zijn volledig onafhankelijk, neutraal en voor iedereen.

1. Primaire processen/kernactiviteiten
2. Ondersteunende processen
3. Bestuurlijke processen

1. Leden en (bege)leiding
2. Facilitaire schil
3. Groepsbestuur (eindverantwoordelijk) + groepsbegeleiders naast GB



10

Speltakken
De groep telt in totaal twaalf speltakken, eigenlijk 
dertien, als je de vriend(inn)en (donateurs) van de 
groep ook meetelt als speltak.
Een aantal speltakken is gescheiden, dat wil zeggen, 
met alleen jongens of meisjes. De ochtend- en de 
middagkolonie, de Sioniehorde, de scouts van de 
Gaaientroep, de explorers en de beide stammen 
zijn gemengde speltakken.

Vereniging
De groep is in 2008 overgegaan naar een 
vereniging. Deze vorm doet recht aan het 
democratische beginsel van scouting. Het bestuur 
van de vereniging (het groepsbestuur) wordt gekozen door de  groepsraad. 
Het groepsbestuur bestaat minimaal uit vier leden en maximaal negen en is 
eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen de groep gebeurt.
De vereniging huurt de gebouwen van de beheerstichting.

Beheerstichting
Onze groep heeft een beheerstichting: “Stichting Scoutinggroep Stadhouder 
Willem III/Lady Baden-Powell”. De taak van de stichting is het beheren van de 
financiële en materiële zaken van onze groep en staat daarmee in dienst van de 
vereniging.
Het dagelijks bestuur van de beheerstichting bestaat uit een aantal leden van het 
groepsbestuur: de voorzitter, de vice voorzitter, de secretaris, de penningmeester 
en de facilitair manager. Daarnaast mag de stichting twee extra leden benoemen.
Het dagelijkse stichtingsbestuur komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar, het 
streven is vier keer per jaar.

Vertrouwenspersonen
Binnen de groep is een tweetal vertrouwenspersonen actief.  Dit zijn 
personen bij wie elk kaderlid, jeugdlid of ouder met een probleem of klacht 
terecht kan en een luisterend oor zal vinden. Je kan bij hen terecht voor alle 
problemen, mits deze op een bepaalde manier te maken hebben met Scouting. 

Uiteraard hopen we dat de sfeer zo is dat je problemen eerst binnen je team 
kunt bespreken. Daarbuiten is de groepsbegeleider je eerste aanspreekpunt. 
Vind je dit eng, vervelend of heb je juist een probleem met één van hen, dan 
kan je bij de vertrouwenspersonen terecht. Het maakt niet uit wie van de 
twee vertrouwenspersonen je kiest. Er is één mannelijke en één vrouwelijke 
vertrouwenspersoon. Hun gegevens staan op de laatste pagina van de Jachthoorn. 
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Nieuwe leden
Regelmatig komen nieuwe kinderen een opkomst bijwonen. Het is belangrijk 
dat je dan contact maakt met de ouders én met het kind. Hij of zij is jouw 
mogelijke nieuwe lid, dus richt je ook tot hem/haar. Je noteert de gegevens van 
het kind op een kijkerskaartje. Dit is om de ouders te kunnen bereiken mocht 
er iets gebeuren. Na de opkomst geef je de ouders een informatiemap mee uit 
de Stamhut. Hier zit algemene informatie in over de groep, jouw speltak, een 
inschrijfformulier en een gezondheidsformulier. Het inschrijfformulier moet zo 
snel mogelijk weer retour zijn, zodat het nieuwe lid ingeschreven kan worden. 
Dan pas kunnen de ouders ook online bij de Scoutshop bestellingen doen.
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Informatie over de faciliteiten

Locatie terrein
De groep heeft haar terrein gelegen aan de Jachtlaan 4-6 te Apeldoorn. Het 
terrein is sinds het overlijden van Prinses Juliana en Prins Bernhard eigendom 
van de RVOB (Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf ). Het terrein wordt ook 
wel “de Punt” genoemd, omdat het richting de Naald toeloopt tot een punt. De 
directe buren zijn de huizen aan de Jachtlaan met de nummers 8, 10, 12 en 14. 
Daarnaast grenst de tennisclub ‘De Manege’ aan ons terrein (naast Hotsjietonia en 
Orpidow). Aan de achterzijde van ons terrein bevinden zich enkele woningen aan 
de Valkenberglaan, vlak voordat deze laan onverhard wordt. Er is een buur aan de 
zijde van het onverharde deel van de Valkenberglaan, namelijk de villa met het 
adres aan de Amersfoortseweg.
Kortom, we mogen trots zijn op onze vier hectare bos maar hebben wel degelijk 
rekening te houden met onze directe omgeving, denk maar aan geluidsoverlast 
en de rook van de kampvuren.

Gebouwen en veiligheid
De groep heeft de beschikking over drie houten blokhutten en twee (semi-) stenen 
gebouwen. In elk spellokaal bevindt zich voor de veiligheid een brandblusser, 
rookmelder en een EHBO-trommel. Alle gebouwen zijn voorzien van Centrale 
Verwarming en van een inbraak- en rookalarm. In alle gebouwen, per ruimte, is 
een vluchtplan aanwezig. 

De Villa des Horta (de Stamhut)
Dit is de blokhut van de Horta Stammen en de kaderleden. Buiten de opkomsten 
wordt het ter beschikking gesteld voor de leiding, het magazijnbeheer en 
anderen. De stamhut beschikt over een stamlokaal voorzien van een bar, een 
keuken, een wasruimte, twee wc’s, een douche  en een bezemkast. Bovendien is er 
een zolder aanwezig, die gebruikt wordt voor materiaalopslag, zoals computers 
en feestspullen van het groepsbestuur.

‘t Gaaiennest
Deze blokhut wordt bewoond door de explorerafdeling en het magazijn. De 
explorerafdeling noemt hun blokhut ook vaak “de basis”. 
Het magazijn bevat veel (spel)materiaal, dat wordt beheerd en uitgegeven door 
een magazijnteam.
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‘t Ekersnest
Dit is de blokhut van de welpen en de scouts. De blokhut wordt ’s ochtends 
gebruikt door de Sioniehorde en de scouts van de Gaaientroep. In de middag 
vind je er de Mowglihorde en de scouts van de Ekerstroep. De leiding van deze 
speltakken heeft de beschikking over een leiderskamer. De speellokalen zijn 
gescheiden door een uitneembare houten wand. Hierdoor kan er een grote ruimte 
gecreëerd worden. Doordeweeks wordt ’t Ekersnest gebruikt door Kinderopvang 
OOK voor een BSO op dinsdag en donderdag.

Boven de leiderskamer van de scouts bevindt zich een zolder, die gebruikt wordt 
als opslagruimte voor het bouwmateriaal van de groep. In het leiderskamertje 
van de scouts kan je een aanrecht met gasstel, koelkast en magnetron vinden. 
Aan de welpenkant is een toilet en urinoir te vinden. Aan deze kant, maar dan aan 
de buitenkant van het gebouw, vind je de deur van de bestuurszolder.

Hotsjietonia
Dit is de blokhut van de bevers van de ochtend- en de middagkolonie. De 
bevers hebben de beschikking over een grote speelruimte. Ook kan je hier 
een grote toiletruimte vinden, o.a. voorzien van een speciaal kindertoilet. 
Naast dat de bevers hier hun opkomst draaien, is er ook een aparte ruimte met 
(genaamd Jachthoornhok) met een kopieer apparaat. Deze is door iedereen te 
gebruiken, mits uiteraard  voor 
scoutingdoeleinden. Ook is er 
een opslagkast met papier in 
het Jachthoornhok te vinden.
Het gebouw heeft ook een 
zolder. Eén derde deel wordt 
gebruikt als zolder voor 
verkleedkleren, de andere 
kant wordt gebruikt voor 
tentenopslag. 



14

Orpidow
In Orpidow draaien de Shantihorde en de scouts van de Prinses Margriettroep 
hun opkomsten. De beide spellokalen zijn gescheiden door een uitneembare 
houten wand. Beide speltakken beschikken over een leiderskamer. Deze blokhut 
heeft ook een grote afgescheiden keuken en een grote toiletruimte met douche.

Materiaal en houtopslag
Rondom het magazijn zijn diverse opslaghokken te vinden. Naast ’t Ekersnest, 
Houthok I vind je het pionierhout. Alle speltakken (de teamleiders) hebben hier 
een sleutel van. Naast ’t Gaaiennest vind je een materiaalhok met zolder, Houthok 
II, waar onder andere pioniertouw, zeilen, barbecues en oliedrums opgeslagen 
zijn. Uitgifte hiervan gaat via het magazijnteam.
Los van de gebouwen vind je ook nog een derde materiaalhok, houthok III. Deze 
wordt gebruikt voor het bewaren van de grote pionierpalen (> 6 meter), de 
karretjes en de kruiwagens. Uitgifte hiervan gaat via het magazijnteam.
Tenslotte is er ook nog een hok in de buurt van de vlaggenmast van de explorers, 
bedoeld voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Uitgifte hiervan gaat via het 
magazijnteam.

Materiaal lenen
In het magazijn is materiaal opgeslagen dat gebruikt kan worden bij opkomsten. 
Een actuele lijst van alles wat er te leen is, is te vinden op de website. Het 
magazijn is meestal op zaterdagmorgen en zaterdagmiddag geopend rondom 
de opkomsttijden. 
Op de tentenzolder liggen tenten opgeslagen. Dit zijn o.a. patrouilletenten en 
partytenten. Deze zijn te leen voor kampen.
Diverse materialen van de groep zijn ook zeer geschikt voor een feestje. Voor 
privé feesten samen met andere mensen of voor straatfeesten is dit materiaal 
tegen betaling te huur.
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Kampvuurkuilen
Het terrein kent ook twee kampvuurkuilen, een grote en een kleine. De grote 
kampvuurkuil heet Kampvuurtheater en bevindt zich schuin achter ’t Ekersnest. 
De kleine kampvuurkuil bevindt zich achter Orpidow. Beide kampvuurkuilen 
beschikken over een electriciteitsaansluiting.

Wintermaatregelen
Vooral in de winter zullen er enkele maatregelen getroffen moeten worden. De 
thermostaat van de C.V. dient op minimaal zeven graden gezet te worden. Ook 
moeten de binnendeuren open gelaten worden. Dit is om te voorkomen dat de 
waterleidingen bevriezen. 

Sleutels
Elk kaderlid krijgt een sleutel van zijn/haar eigen gebouw. De teamleid(st)ers 
krijgen extra sleutels tot hun beschikking van andere gebouwen of ruimtes, die 
als uitvalsbasis gebruikt kunnen worden. Ook krijgt de teamleid(st)er een sleutel 
van het Jachthoornhok voor het kopieerapparaat, Houthok I waar de piopalen 
liggen en een sleutel van de toegangspoort. 
Het toegangshek heeft een cijferslot waarvan de combinatie bij alle leiding 
bekend is.
De sleutels worden beheerd door de facilitaire manager. Het zelf bijmaken van 
sleutels is niet toegestaan. Verlies van sleutels moet direct gemeld worden aan de 
facilitair manager.
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Spelvisie 

Scouting Nederland heeft een spelvisie opgesteld aan de hand van het woord 
Scouts. Deze vat de visie over de Scoutingmethode en het doel van Scouting 
samen. 

Samen: Dit element staat voor de betrokkenheid die we als scouts hebben met 
de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die we als scouts over 
de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen 
Scouting.
Code: Dit element staat voor onze normen en waarden (onze ‘spelregels’), onze 
ceremoniën en het fundament van Scouting.
Outdoor: Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen 
wordt gezien als omgeving waarin we ons spel spelen, maar ook als opvoedende 
waarde.
Uitdaging: Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. 
Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook 
mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.
Team: Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de 
toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.
Spel: Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek 
en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in 
oplossingen).

De elementen uit de spelvisie proberen we als rode draad terug te laten komen in alle 
opkomsten. Vaak zal een opkomst meerdere elementen uit de spelvisie bevatten.

Samen stappen we met veel plezier op 

de wereld af, dat verbindt ons onderling.S
Code en traditie zijn onze basis,
de wet & belofte onze waarde.C

Outdoor staat voor avontuur

een ontdekkingstocht in de natuur.O
Uitdaging zoeken we in alles om ons zo
te ontwikkelen tot zelfstandige scouts.U

Teamgevoel haalt het beste uit onszelf.
Daarom zijn we trosts op elkaar.T

Spel en creativiteit helpen ons de verschillende 

talenten van scouts te benutten.S
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Activiteitengebieden
In de nieuwe spelvisie wordt er gewerkt met acht activiteitengebieden. Het 
werken met activiteitengebieden brengt variatie in het programma aan. Elk 
activiteitengebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp 
bij elkaar horen. Alle speltakken werken met dezelfde activiteitengebieden.

De activiteitengebieden zijn:
Uitdagende Scoutingtechnieken: activiteiten rondom een 
techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, 
pionieren, zeilen en kamperen.

Expressie: activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, 
filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken, schrijven. 

Sport & Spel:  sporten,  postenspelen,  ren-spelen,  gezelschapsspelen  
en teamspelen.

Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en 
overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, 
natuurbeheer en weer.

Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent 
(zelfbeeld), welke levensovertuiging je hebt en de identiteit van je 
groep.

Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd 
(bijvoorbeeld JOTA JOTI), internationale uitwisselingen en andere 
culturen.

Samenleving: activiteiten die te maken hebben met je 
eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij 
(maatschappelijke participatie).

Veilig & Gezond: activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel 
fysiek als emotioneel).
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Vaak staat een opkomst in het teken van één activiteitengebied. Bij het 
maken van een programmaplanning voor een aantal maanden is het ook 
de bedoeling dat ieder activiteitengebied minstens eenmaal voorkomt.

Doorlopende leerlijn
We proberen de jeugdleden iedere keer weer nieuwe uitdagingen te bieden. 
Naarmate kinderen ouder worden, kan je daar steeds een stapje verder in gaan. 
Een goed voorbeeld is het pionieren. Waar een jonge welp een platte knoop 
en mastworp leert, zal de kruissjorring meestal  pas rond het overvliegen 
naar de scouts aan bod komen.  Bij de scouts zijn het relatief eenvoudige 
pionierobjecten die gemaakt worden. Bij de explorers zullen het meestal wat 
ingewikkelder en grote pionierobjecten zijn. Dit noemen we de doorlopende 
leerlijn. Het is de bedoeling om de activiteiten zoveel mogelijk bij de juiste 
leeftijd te laten passen.  Zo hebben we afgesproken dat er bijvoorbeeld pas 
vanaf de scoutsleeftijd in tenten geslapen wordt. Op die manier blijft het 
voor een welp ook uitdagend om over te vliegen naar de volgende speltak.

Speltakactiviteiten
Bij het maken van een programmaplanning voor een aantal maanden is het de 
bedoeling om een gevarieerd aanbod aan activiteiten aan de jeugdleden aan 
te bieden. Probeer daarom zo veel mogelijk de activiteiten te spreiden over de 
activiteitengebieden.
Naast de reguliere opkomsten, zijn er ook een aantal bijzonderheden.
Als hoogtepunt van het jaar gaat iedere speltak op zomerkamp in de eerste week 
van de basisschoolvakantie. Ter voorbereiding daarop organiseert iedere speltak 
ieder half jaar minimaal één weekendkamp. Hierdoor wennen de jeugdleden aan 
het slapen op een kamp en kunnen de oudere speltakken kampeertechnieken 
oefenen.

Goed contact met de ouders is erg belangrijk. Ouders vertrouwen hun kind iedere 
week aan de leiding toe. Daarom is het goed om ouders af en toe een kijkje te 
laten nemen in de keuken. Op die manier kunnen ze zien hoe de sfeer in de groep 
is en hoe e.e.a. gaat. We hebben binnen de groep de afspraak dat iedere speltak 
éénmaal per jaar een activiteit met ouders doet. Dit kan een ouder-/kindkamp 
zijn, maar bijv. ook een high tea.

Grote evenementen zijn bijzondere activiteiten die jeugdleden zich vaak later 
nog herinneren. Bijvoorbeeld een kamp met een paar honderd scouts is natuurlijk 
erg bijzonder. De groepen in de regio organiseren samen dergelijke activiteiten. 
Omdat we alle jeugdleden de gelegenheid willen bieden om dit mee te maken, is 
de afspraak dat iedere speltak in principe altijd deelneemt aan regioactiviteiten.
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Kleding en versierselen/toebehoren

Scoutfit
De opkomsten worden gedraaid in volledige scoutfit. Elke leeftijdsgroep is te 
herkennen aan zijn eigen scoutfit, met zijn eigen kleur en eigen speltakinsignes. 
Voor alle leden geldt dat op de linkerborstzak het Scouting Nederland 
installatieteken wordt gedragen en het speltakteken op de rechterborstzak. Verder 
is elk lid van de groep te herkennen aan het groepsnaambandje en de regiobadge, 
die op de rechtermouw (bovenaan) bevestigd zijn. Op de rechtermouw zit ook 
een speltaknaambandje met daarop de naam van de kolonie, de horde, de troep, 
de afdeling of de stam. Tevens geldt voor alle leden dat zij de groepsdas, schotse 
ruit, met groepsbadge dragen.

De (bege)leiding
Het kaderlid draagt de scoutfit 
van de speltak waartoe hij/
zij behoort. Voor bestuurs- 
en andere kaderleden is de 
brique blouse van toepassing.
De Hopman draagt bovendien 
groene linten (20 cm lang, aan 
het linker schouderlusje), de 
scoutsleiding rode linten. De 
groepsvoorzitter draagt witte 
linten. 

Werkinsignes
Zowel de welpen als de scouts 
kunnen werkinsignes behalen. 

De bevers 
• rode scouting blouse.
• blauwe (spijker)broek
• Aanvulling scoutfit: geen

De welpen
• groene scouting blouse
• blauwe (spijker)broek
• Aanvulling scoutfit: 

- werkinsignes

Groepsdas

1. Groepsnaambandje

4. Regiobadge

3. Nestteken

5. Speltakteken welpen

Blauwe broek

7. Installatieteken
    Scouting Nederland2. Hordenaambandje

6. Evenementenbadge

Het bever scoutfit

Groepsdas

1. Groepsnaambandje

3. Regiobadge

4. Speltakteken bevers

Blauwe broek

6. Installatieteken
    Scouting Nederland2. Kolonienaambandje

5. Evenementenbadge
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De scouts
• khaki scouting blouse
• blauwe (spijker)broek
• Aanvulling scoutfit: 

- schouderlinten: 12 cm lang,  
in de kleuren van de ploeg 
(groep van ong. zes scouts),  
op de linker schouder. 
- Een fluitkoord met fluit 
wordt om de linkerschouder 
gedragen met de fluit in de 
linkerborstzak.
- Vaardigheidsinsignes

De Explorers
• brique scouting blouse
• blauwe (spijker)broek
• Aanvulling scoutfit: geen

De Horta Stam
Het uniform is gelijk aan die 
van de Explorers. 
Verder ook een Horta stam 
naambandje onder het naam-
bandje van de groep. 
De horta stam draagt over het 
algemeen een stam polo of 
trui.

Korte broek
In de zomer mag door de leden een korte broek gedragen worden. De kleur van 
deze broek is vrij.

GroepsScoutShop 
Naast de Scoutshop van Scouting Nederland, heeft onze groep ook een eigen 
groepsscoutshop. Hier zijn alle benodigdheden voor de installatie te koop, met 
uitzondering van de Scoutfitblouse. Ouders kunnen via de website een compleet 
installatiepakket bestellen. Daarnaast worden er in de groepsscoutshop 
tweedehands Scoutfits verkocht.

Groepsdas

1. Groepsnaambandje

3. Regiobadge

4. Speltakteken scouts

Blauwe broek

6. Installatieteken
    Scouting Nederland2. Troepnaambandje

5. Evenementenbadge

Groepsdas

1. Groepsnaambandje

3. Regiobadge

4. Speltakteken explorers

Blauwe broek

6. Installatieteken
    Scouting Nederland2. Afdelingsnaambandje

5. Evenementenbadge
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Ceremoniën

De groep kent bij een aantal gelegenheden vaste ceremoniën, die als traditie 
worden beschouwd. Denk hierbij aan het openen en sluiten, de installatie en het 
overvliegen.

De installatie
Nadat een kijker ongeveer zes weken heeft meegedraaid kan hij of zij geïnstalleerd 
worden. Hiertoe moet vier weken na de eerste opkomst dat de kijker heeft 
meegedraaid het inschrijfformulier retour zijn. De installatie wordt vooraf gegaan 
door een oudergesprek waarbij de leiding de ouders informeert over alle van 
belang zijnde zaken. 

De installatie tot bever
De bevers staan in een halve cirkel tegen over de leiding. De leiding legt de gehele 
kolonie uit wat de beverwet is en wat de beverwet betekent. Na deze uitleg 
komen de bevers die geïnstalleerd dienen te worden één voor één naar voren en 
geven hun leiding een linkerhand, vervolgens zeggen ze de belofte na. Na deze 
belofte maakt de leiding de blouse compleet door de insignes op te spelden.

De installatie tot welp
Tijdens de installatie staan alle welpen in een halve cirkel. De welpen die 
geïnstalleerd worden, worden één voor één naar voren geroepen. Ze geven 
de leiding hun linkerhand, samen met de gehele horde doet de welp saluut en 
zegt vervolgens de belofte na die de leiding voorzegt. Na de belofte worden de 
badges op de blouse gespeld en krijgt de welp zijn/haar das om. Nu is de welp 
een echt welp van de welpenhorde. 

De installatie tot scout
De scouts staan opgesteld in carré voor de leiding. De scout die geïnstalleerd gaat 
worden, legt de linkerhand op de vlag en zegt de belofte op. Na deze belofte 
speldt de leiding alle badges op de scoutfit.

De installatie tot explorer
Tijdens de installatie tot explorer staan 
alle explorers op een rijtje voor de 
vlaggenmast, tegenover de begeleiding. 
De explorers die geïnstalleerd worden 
komen  allemaal naar voren en zeggen 
dan de belofte na, die door één van de 
begeleiders wordt voorgezegd. Er wordt 
afgesloten met het opspelden van de 
badges.
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Het overvliegen

Wanneer een jeugdlid de leeftijdsgrens voor zijn/haar speltak heeft bereikt, gaat 
hij/zij over naar de volgende speltak. Dit noemen wij overvliegen. Het overvliegen 
vindt tweemaal per jaar plaats en wel op de eerste opkomst in de maanden 
januari en september. De manier van overvliegen gaat per leeftijdsgroep op 
dezelfde manier.
Tijdens het overvliegen staan er drie deuren opgesteld. De jeugdleden die gaan 
overvliegen gaan door de betreffende deur naar de volgende speltak. Het ritueel 
van overvliegen is per overvliegmoment anders. Het draait wel elke keer om het 
verkrijgen van de juiste sleutel om door de deur naar de volgende speltak te 
kunnen.

Voorafgaande het overvliegen, lopen de jeugdleden die gaan overvliegen, 
minimaal tweemaal stage bij de nieuwe speltak. Hierover worden ze bericht met 
een brief en een stage/informatiefolder van de nieuwe speltak.

Overvliegen naar Horta Stam I
Aan het overvliegen naar Horta Stam I  hangt een apart ritueel vast. Horta Stam I 
heeft als motto “Ick dien”.  Om te dienen behoor je opnieuw te beginnen. Daarvoor 
krijg je symbolisch een luier om en dien je een drankje uit een flesje met speen 
te drinken. Vervolgens wordt het motto in de praktijk uitgevoerd, door van een 
aantal stamleden de schoenen te poetsen met een stuk WC papier.
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De  opening/sluiting

Iedere scoutingopkomst wordt “officieel” geopend. Deze opening is echter bij de 
diverse  speltakken verschillend.

Bevers
Alle kinderen staan in een cirkel en zingen samen met de leiding hun openings-
lied met de bijbehorende gebaren. Na het zingen van het openingslied kan de 
opkomst pas echt beginnen.
Om de opkomst af te sluiten zingen de bevers hun sluitingslied.

Welpen
Als alle welpen er zijn, wordt er geopend. De welpen gaan per nest in een rijtje 
staan met de gids voorop en de helper achteraan. Dan roept een leiding “Yalahi”! 
Dit betekent: “laten wij gaan jagen”. De welpen komen uit hun rijtje en vormen 
samen een grote kring. Dan wordt door alle welpn de openingstekst opgezegd. 
Daarna wordt door één van de welpen de welpenwet voorgedragen. Als sluiting 
roepen de welpen “We verlaten nu de jungle en komen snel weer terug, Yalahi!”. 
Tijdens het opzeggen van deze tekst houden de welpen elkaar kruislinks vast. Bij 
de roep “Yalahi!” laten ze elkaar los en springen ze in de lucht.

Scouts
De scouts openen aan het begin van hun opkomst bij hun eigen vlaggenmast. Eén 
van de ploegleiders, eventueel aangevuld met zijn of haar assistentploegleider, 
hijst/hijsen de vlag en lezen de wet voor of de wet wordt uit het hoofd opgezegd. 
Dan is de opkomst officieel geopend en kan het programma van start gaan. Aan 
het einde van de opkomst wordt de vlag naar beneden gehaald om de opkomst 
af te sluiten.
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Explorers
De explorers openen aan het begin van de opkomst bij hun eigen vlaggenmast 
naast ‘t Gaaiennest. Twee explorers, meestal degenen die de opkomst 
georganiseerd  hebben, openen de opkomst door de vlag te hijsen. Daarna leest 
één van hen beiden de wet voor. Dan is de opkomst officieel geopend en wordt 
het programma  van die dag door de organisatie aan de rest van de explorers 
uitgelegd .
Aan het einde van de opkomst wordt de vlag naar beneden gehaald om de 
opkomst af te sluiten.

Horta Stam
De stamleden staan in een kring om de stamtafel. Vervolgens wordt de scoutswet 
voorgelezen. Na afloop begint de stambabbel.

Administratieve zaken

Correspondentie
De correspondentie betreffende groepsactiviteiten loopt via het 
groepssecretariaat. Denk hierbij aan St. Joris, Midwinterkampvuur, eerste 
opkomst van het seizoen e.d.
Alle zaken betreffende de speltak wordt verzorgd door de speltakleiding zelf, te 
denken valt aan afwijkende opkomsten en weekendkampen.
Van iedere brief die de speltak zelf naar de ouders/verzorgers stuurt, moet een 
kopie naar het groepssecretariaat gestuurd/gemaild worden. Dit is bedoeld om 
het bestuur ter kennisgeving in te lichten over een afwijkend programma en 
tevens  geïnformeerd te houden over de contacten met ouders/verzorgers.

Regio en Landelijk Bureau
Onze groep is niet de enige groep in Apeldoorn of omgeving. Samen met andere 
groepen in de nabije omgeving vormen alle groepen tussen Apeldoorn en 
Deventer een regio. Deze regio wordt “Regio Rondom de IJssel” genoemd. Een 
regio heeft een regiobestuur. Daarnaast zijn er per aanwezige leeftijdsgroep in 
de regio speltakcoördinatoren. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor het coördineren 
van regio activiteiten. De verschillende regio’s in Nederland, vallen weer onder 
het landelijke info centrum Scouting Nederland, dat in Leusden gehuisvest is.
Namens onze groep zijn de voorzitter en de secretaris aanwezig bij de regioraden.

Speltakraden
Er wordt meerdere malen per jaar een speltakraad 
georganiseerd door de betreffende speltak. Het is 
de bedoeling dat van elke speltak hier minimaal één 
persoon naar toe gaat.
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Cursussen
Iedere (bege)leid(st)er moet de 12 modules volgen die via de “Scouting Academy ” 
worden aangeboden. Wanneer een speltak op kamp gaat moet tevens één van 
de (bege)leid(st)ers een bivak/kampeercursus gevolgd hebben. 
Het cursuspakket van Scouting Nederland is echter nog veel uitgebreider. 
Informatie daarover kun je krijgen via de groepsbegeleid(st)er. Ook de opgave 
loopt via de groepsbegeleid(st)er en/of praktijkbegeleider. De cursusgelden en 
de reiskosten zijn voor rekening van de groep.
Binnen de groep wordt jaarlijks een EHBO training aangeboden. Van alle 
kaderleden wordt verwacht dat ze deze training volgen. Naast deze EHBO training 
wordt er iedere  drie jaar een brandblustraining gegeven. Ook hiervoor geldt 
dat alle kaderleden deze training volgt. De brandblustraining wordt speciaal 
toegespitst op toepasbaarheid binnen scouting.

Rapportages
Om een aantal zaken in goede banen te lijden, zijn gedurende het jaar of bij het 
informeren van de ouders door de speltakken, een aantal rapportage momenten 
vanuit de speltakken naar het groepsbestuur. Dit zijn:
•  Alle uitgaande brieven in afschrift aan het groepssecretariaat mailen;
•  Programmaschema; één exemplaar op het prikbord in de stamhut en via de 
 mail naar het groepsbestuur;
•  Ledenlijst, einde elk kwartaal naar de ledenadministratie van de groep. 
 Tussentijdse  mutaties m.b.t. het ledenbestand, direct doorgeven aan de 
 ledenadministratie;
• Wensenlijst in oktober inleveren  bij facilitair manager;
• Jaarverslag speltakken  voor  het
 jaarverslag: eind februari inleveren bij het 
 groepssecretariaat.

Informatiebladen/nieuwsbrieven
Onze groep, de regio en Scouting Nederland 
kennen verschillende periodieken die geheel 
kosteloos verstrekt worden. 
•  De Jachthoorn: ons groepsblad, verschijnt  
 vijf maal per jaar
• Scouting Magazine: verschijnt 4x per jaar; 
   Alle leeftijdsgroepen hebben een eigen
 gedeelte in dit blad
• @-scout: tweewekelijkse digitale scouting 
 update van Scouting Nederland
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Activiteiten

Bezigheden (bege)leiding
Naast het leidinggeven tijdens de normale opkomsten zijn er nog meer taken 
voor een (bege)leid(st)er. Voorbeelden zijn de vergaderingen van de eigen 
speltak, de voorbereiding  van de programma’s of algemen taken. Dit kan varieren 
van het beheren  van de kas tot oudergesprekken. Deze taken worden onderling 
tussen de betreffende speltakleiding afgesproken. Ook hebben alle speltakken 
een aantal malen per jaar schoonmaakactiviteiten van de gezamenlijke ruimtes. 

Bijeenkomsten kaderleden
Elke laatste zaterdag van de maand is er groepsraad. Dit kan een zogenoemde 
kleine groepsraad (KlGR) zijn, met een afvaardiging van alle speltakteams, of een 
grote groepsraad (GrGR), die door alle kaderleden bijgewoond  dient te worden. 
De grote groepsraad wordt ongeveer vier keer per jaar gehouden. 
Tussen de groepsraden door worden soms bijeenkomsten georganiseerd, zoals 
een teamleiders- en penningmeestersoverleg en brainstorm bijeenkomsten . 
Bovendien is er na elke opkomst gelegenheid tot samenzijn in de stamhut. De 
leiding drinkt daar na een opkomst vaak een drankje en over het algemeen wordt 
er samen patat of pizza gehaald. 

Kaderdagen en/of weekenden
Net voordat het nieuwe scoutingseizoen begint (rondom augustus), wordt een 
kaderdag of kaderweekend georganiseerd. Voor de kerst wordt er altijd een 
einde jaarsborrel gehouden. 
In het voorjaar wordt er veelal een outdoorachtig weekend georganiseerd. Er wordt 
gestreeft om de kosten van deze kaderweekenden zo laag mogelijk te houden.

Jaar-/werkplan
Voor het plannen van alle (groeps-) activiteiten wordt er twee keer per jaar 
een jaar-/werkplan opgesteld. Dit wordt voor aanvang van het nieuwe seizoen 
verspreid  onder de kaderleden. 
Dit jaar/werkplan is leidend bij het maken van de speltakprogrammaplanning.

Groeps- en regioactiviteiten
Van elk kaderlid wordt verwacht dat hij/zij mee helpt bij het organiseren van 
groeps- en regioactiviteiten. De groepsactiviteiten worden middels het werkplan 
gepland. De regioactiviteiten  worden tijdig gemeld via email of via de speltakraad. 

Speltakactiviteiten
Elke speltak dient minimaal één keer per halfjaar een weekendkamp te organiseren. 
Het zomerkamp wordt altijd in de eerste week van de basisschoolvakantie van 
regio midden gehouden.
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Financiën/Verzekeringen

De financiën van de groep worden beheerd door de penningmeester van het 
bestuur .
 
Contributie
Jeugdleden betalen contributie voor het lidmaatschap van de groep en Scouting 
Nederland. Kaderleden betalen geen contributie, tenzij het kaderlid ook stamlid 
is, dan betaalt hij/zij contributie als jeugdlid.

Declareren
De speltakleiding kan zelfstandig aankopen doen t.b.v. de opkomsten. Per 
kwartaal  krijgt de speltak een vooraf afgesproken bedrag per kind, gestort op 
een centrale bankrekening. Iedere speltak heeft een bankpas van deze centrale 
bankrekening. Deze inkomsten  en de gedane uitgaven worden bijgehouden 
in een speltak kasboek, dat beheerd wordt door één leid(st)er van het team. 
Dit geldt niet alleen voor de reguliere opkomsten , maar ook voor bijvoorbeeld 
weekendkampen of andere  speltak-activiteiten. Voor het zomerkamp dient een 
begroting gemaakt te worden  door de speltakleiding en na het zomerkamp dient 
een financieel verslag gemaakt te worden . 
Grote uitgaven kunnen in overleg met de penningmeester buiten het 
speltakkasboek gedaan worden. 

Verzekeringen
Als lid van de groep ben je verzekerd via een collectieve scouting-verzekering. 
Deze verzekering is aanvullend op je eigen verzekering en kan schade dekken die 
niet door je eigen verzekering wordt gedekt.
Ook heeft de groep een speciale auto-casco verzekering voor uitkering van 
gelden  n.a.v. eventuele schades aan de auto van een kaderlid, opgelopen tijdens 
een scoutingactiviteit. Deze verzekering geldt niet voor lease-auto rijders!

Overige Informatie
Meer belangrijke informatie van de groep is te vinden in:
1.  Het Huishoudelijk Reglement van de groep en van Scouting Nederland
2.  De Statuten van de beheerstichting
3.  Het overzicht verzekeringen
4.  De adressenlijst leiding en bestuur, laatste bladzijde Jachthoorn
5.  De takenlijst
6.  Het Beleidsplan

Al deze documenten zijn via de inlog van onze website www.sw3lbp.nl te 
raadplegen.
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Documentatie database
De documentatie database is te vinden op de website. Na inloggen verschijnt er 
een menu item “Kaderleden” op de website. Hieronder vind je diverse informatie 
die alleen toegankelijk is voor de kaderleden. Ook vind je hier de documentatie  
database, met allerlei documenten, die binnen de groep worden gebruikt, 
verdeeld over drie categorieën: 
1. Templates en huisstijl
2. Facilitaire schil
3. Van en over de groep

Website
De website is een belangrijke informatiebron. Als leiding kan je er diverse 
informatie op vinden na het inloggen. Ook voor de communicatie naar de ouders is 
de website van groot belang. Alle speltakken hebben zo hun eigen speltakpagina 
op de website. Als speltakleiding kan je zelf op je eigen speltakpagina foto’s en 
brieven uploaden en beheren. 

De website wordt beheerd door een aantal webmasters, veelal ook leiding in 
de groep. Zij beheren de mailadressen, maillijsten en de inhoud van de website. 
Deze kan je bereiken door een mail te sturen naar webmaster@sw3lbp.nl.
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Huisstijl
Het is gebruikelijk dat alle uitgaande brieven worden gemaakt op het briefpapier 
van de groep en in het juiste lettertype (Arial). Voordat de brief wordt verstuurd 
is het handig om er een PDF-document van te maken, zodat de opmaak niet 
verandert. Achter de login op de website is het briefpapier en het lettertype te 
downloaden.

TIP: haal de persoonlijke gegevens zoals achternaam en (mobiele) telefoon-
nummer uit de brief die je op de website plaatst.

Wekelijkse bijeenkomsten:
Bevers 5 - 7 jr
Ochtendkolonie gemengd 09.30-11.45 uur Hotsjietonia
Middagkolonie gemengd 14.00-16.15 uur Hotsjietonia

Welpen 7-11 jr 
Sioniehorde gemengd 09.30-12.00 uur ’t Ekersnest
Shantihorde meisjes 14.00-16.30 uur Orpidow
Mowglihorde jongens 14.00-16.30 uur ‘t Ekersnest

Scouts 11-15 jr
Gaaientroep gemengd 09.30-12.00 uur ’t Ekersnest
Prinses Margriettroep meisjes 14.00-16.30 uur    Orpidow
Ekerstroep jongens 14.00-16.30 uur ’t Ekersnest

Explorers 15-18 jr
Afdeling 757 gemengd  09:30-12.30 uur   ‘t Gaaiennest 
Afdeling 595  gemengd 14.00-17.00 uur   ‘t Gaaiennest 

Stam 18-23 jr / vanaf 23 jr
Horta Stam I gemengd 20.30-23.00 uur Stamhut
Horta Stam II gemengd 20.30-23.00 uur Stamhut
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Mailadressen
Alle leiding binnen onze groep heeft zijn eigen mailadres. Over het algemeen 
is dit je voornaam met @sw3lbp.nl eraan vast. Als speltak heb je ook een 
eigen maillijst, waarin alle leiding van die speltak in zit. Zodoende kan iemand 
eenvoudig  de hele speltak een mail sturen. De emaillijsten kun je bekijken onder 
het kopje leiding/bestuur.
Beheer van de mailadressen en maillijsten gaat via de webmasters van de groep. 
Deze kan je bereiken door een mail te sturen naar webmaster@sw3lbp.nl.

Groepsactiviteiten
Gezamenlijke opening en overvliegen  januari en september
St. Joris     rond 23 april
Kaderweekend/kaderdag   weekend voor de eerste opkomst
JOTA/Jotihunt                   derde weekend in oktober
Stroopwafelactie    eerste zaterdag in oktober
Midwinterkampvuur   november
Kerstbomenactie    december

Regioactiviteiten
Regio Scouts Wedstrijden (RSW)  eerste of tweede weekend april
Jungledag                              tweede zaterdag in mei
Bever Doedag    tweede zaterdag in juni
Jungle vossenjacht   tweede zaterdag oktober
Bever winteractiviteit   laatste zaterdag in november (1x/2jr)
Regio hikes scouts   Eerste weekend november
Battle of the explorers   verschilt per jaar

De regio houdt per jaar ook een jaarplan bij. De genoemde regio activiteiten 
kunnen op een andere datum vallen dan genoemd.
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