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Welkom! 
Beste ouder/verzorger, 
 
Leuk dat uw kind belangstelling heeft voor onze scoutinggroep! Door gewoon te komen kijken en 
mee te doen, wordt uw kind vanzelf enthousiast of nog enthousiaster! 

 
Afhankelijk van de leeftijd komt uw kind bij de 
bevers van de Ochtendkolonie of de 
Middagkolonie, bij de welpen van de 
Sioniehorde, de Mowglihorde of de 
Shantihorde, bij de scouts van de 
Gaaientroep, de Ekerstroep of de Prinses 
Margriettroep, bij de explorers van de Afdeling 
757 of van de Afdeling 595. Samen met 
groepsgenoten kan hij/zij iedere week 
avonturen beleven en veel dingen leren. 
Oudere leden, ouder dan 18 jaar, zijn van 
harte welkom bij Horta Stam I of Horta Stam 
II. 
 
U leest wat Scouting is en doet en wat onze 
groep doet. U treft ook nog andere 
wetenswaardigheden en informatie aan. Uw 
kind kan eerst vier weken met ons 
meedraaien. Als het bevalt en hij/zij besloten 
heeft bij ons te blijven, heeft de leiding een 

informatief gesprek met u en vindt de installatie plaats. 
 
In dit boekje staat ook de nodige informatie over hoe zaken binnen de groep geregeld zijn. Handig 
dus om te bewaren als naslagwerk. 
 
Ik wens u en uw kind veel plezier toe bij onze scoutinggroep! 
 
Met vriendelijke groet, 
Tineke Wiersma 
Groepsvoorzitter 

Wat is Scouting? 
Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en 
jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Er zijn verschillende soorten Scouting: 
landscouting, waterscouting en luchtscouting. Ook kinderen met een beperking kunnen 
deelnemen aan het Scoutingspel. Scouting biedt haar (jeugd-)leden, ongeacht culturele 
achtergrond, afkomst, geloof, beperking of politieke overtuiging, een veilige en leerzame 
speelomgeving. Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland 
met meer dan 100.000 leden. De jeugdleden en vrijwilligers van Scouting zijn verdeeld over meer 
dan 1.000 Scoutinggroepen. 
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Onze doelstelling  
In een unieke bosrijke omgeving biedt Scoutinggroep Stadhouder Willem III/Lady Baden-
Powell (SWIII/LBP) leuke en spannende activiteiten waarmee een groot aantal meiden en jongens 
uit Apeldoorn en omgeving worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Hierbij wordt op 
een continu vernieuwende wijze de spelvisie SCOUTS (S(amen), C(ode), O(utdoor), U(itdaging), 
T(eam), S(pel)) gehanteerd, zoals deze door Scouting Nederland is vastgelegd. De basis hiervoor 
zijn competente kaderleden, een gezonde financiële situatie en een goede huisvesting. 

Speleenheden 

Een speleenheid is een groep kinderen van dezelfde leeftijd. De Stadhouder Willem III /Lady 
Baden-Powell groep kent meisjes-, jongens- en gemengde speleenheden. Alle speleenheden 
hebben opkomst op zaterdag, met uitzondering van de beide Horta Stammen. Deze draaien op 
vrijdagavond.  

Speleenheid Leeftijd Samenstelling Opkomsttijd Gebouw E-mailadres 
Ochtendkolonie 
(bevers) 

4 – 7 jr gemengd 09.30 - 11.45 uur Hotsjietonia ochtendkolonie@sw3lbp.nl 

Middagkolonie 
(bevers) 

4 – 7 jr gemengd 14.00 - 16.15 uur Hotsjietonia middagkolonie@sw3lbp.nl 

Sioniehorde 
(welpen) 

7 – 11 jr gemengd 09.30 - 12.00 uur ’t Ekersnest sioniehorde@sw3lbp.nl 

Mowglihorde 
(welpen) 

7 – 11 jr jongens 14.00 - 16.30 uur ‘t Ekersnest mowglihorde@sw3lbp.nl 

Shantihorde 
(welpen) 

7 – 11 jr meisjes 14.00 - 16.30 uur Orpidow shantihorde@sw3lbp.nl 

Gaaientroep 
(scouts) 

11 – 15 jr gemengd 09.30 - 12.00 uur ’t Ekersnest gaaientroep@sw3lbp.nl 

Ekerstroep 
(scouts) 

11 – 15 jr jongens 14.00 - 16.30 uur ’t Ekersnest ekerstroep@sw3lbp.nl 

Prinses 
Margriettroep 
(scouts) 

11 – 15 jr meisjes 14.00 - 16.30 uur Orpidow prinsesmargriettroep@ 
sw3lbp.nl 

Afdeling 757 
(explorers) 

15 – 18 jr gemengd 09.30 - 12.30 uur Het 
Gaaiennest 

afdeling757@sw3lbp.nl 

Afdeling 595 
(explorers) 

15 – 18 jr gemengd 14.00 - 17.00 uur Het 
Gaaiennest 

afdeling595@sw3lbp.nl 

Horta Stam I 18 – 22 jr gemengd 20.30 - 23.00 uur 
(eens in de twee 
weken) 

Stamhut stam1@sw3lbp.nl 

Horta Stam II vanaf 22 
jr 

gemengd 20.30 - 23.00 uur 
(eens in de twee 
weken) 

Stamhut stam2@sw3lbp.nl 
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In de speleenheid folder die zich ook in de informatiemap bevindt, wordt nader ingegaan op de 
verschillen tussen de speleenheden voor de leeftijdscategorie van uw zoon en/of dochter en wordt 
meer verteld over de bijzonderheden van die speleenheden.  
Iedere speleenheid heeft een leidersteam, dat bestaat uit een team enthousiaste vrijwilligers. We 
proberen de samenstelling zo gevarieerd mogelijk te houden. Het streven is om te zorgen dat er 
zowel mannelijke als vrouwelijke leiding in iedere speleenheid aanwezig is. 
Indien uw kind de eindleeftijd van een speleenheid heeft bereikt, gaat hij over naar de volgende 
speleenheid. Dit heet binnen scouting “overvliegen”. 

Deskundigheid (bege)leiding 

Iedere (bege)leid(st)er volgt een individuele 
trainingsroute. Er is vastgelegd over welke kwaliteiten 
een leidinggevende (minimaal) moet beschikken. 
Binnen de groep wordt gekeken hoe deze behaald 
kunnen worden. Of een leidinggevende uiteindelijk over 
voldoende basisniveau beschikt, wordt extern getoetst. 
Daarnaast is minimaal één (bege)leid(st)er per 
speleenheid in het bezit van een kamperkenning. 
Hiervoor heeft hij/zij een aparte cursus gevolgd. Van alle 
vrijwilligers op onze groep wordt een VOG (Verklaring 
Omtrent Gedrag) gevraagd. 
De groep kent een aantal groepsbegeleiders en 
praktijkbegeleiders. Zij begeleiden de verschillende 
speleenheid teams en geven ook iedere (bege)leid(st)er 
indien nodig individuele begeleiding. 

Vertrouwenspersoon  
Onze vereniging heeft twee vertrouwenspersonen, een mannelijke en een vrouwelijke. Bij 
constatering van ongewenste intimiteiten bij jeugdleden, dan wel bij leiding of bij 
vertrouwenskwesties, kan men zich wenden tot een vertrouwenspersoon van de groep. 
De vertrouwenspersonen zijn de veilige plek voor vrijwilligers, jeugdleden en ouders/verzorgers. 
De vertrouwenspersonen hebben geen andere functies binnen de groep. Alle gesprekken, zowel 
via e-mail als telefonisch, worden vertrouwelijk behandeld. 
Onze vrouwelijke vertrouwenspersoon is Natasja Donkerbroek (natasja.donkerbroek@sw3lbp.nl). 
Onze mannelijke vertrouwenspersoon Dimitri Anosowitsch (dimitri.anosowitsch@sw3lbp.nl) 

Veiligheid 
Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo luidt het spreekwoord. Dat geldt ook voor het scoutingspel. 
We proberen echter de kans daarop zoveel mogelijk te verkleinen. Zo zijn er binnen de groep 
bijvoorbeeld afspraken gemaakt over veiligheid rondom vuur stoken, gebruik van zagen en bijlen. 
Zakmessen mogen alleen onzichtbaar gedragen worden. De bevers en de welpen mogen geen 
zakmessen dragen. Voor het fietsen met kinderen is een speciaal protocol. Hierin is o.a. 
afgesproken dat iedereen op dat moment een reflecterend vest draagt. 
Mocht er toch iets gebeuren, is onze leiding daar zo goed mogelijk op voorbereid. Wij bieden de 
leiding diverse trainingen aan. Jaarlijks is er een verplichte EHBO-training. 
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Lid worden 
Voordat uw kind lid wordt mag hij/zij een aantal keren mee doen bij de speleenheid van zijn/haar 
keuze om te kijken of scouting iets voor hem/haar is. De afspraak binnen onze scoutinggroep is 
dat uw kind na vier proefweken wordt ingeschreven als lid van onze scoutinggroep. Voordat uw 
kind lid wordt, zult u een aantal formulieren van ons meekrijgen om in te vullen. Het betreffen hier 
een inschrijf- en een gezondheidsformulier. 
Vanaf het moment van inschrijven bent u contributie plichtig. Betaling kan alleen met een 
doorlopende machtiging, die u afgeeft met het inschrijfformulier. Op dit moment bedraagt de 
contributie €32,00 per kwartaal. Dit bedrag wordt tekens rondom de 25e van de eerste maand van 
het kwartaal van uw bankrekening afgeschreven. 

 
Op het gezondheidsformulier vult 
u naast de naam- en 
adresgegevens, een 
contactadres in geval van nood 
in, wie de huisarts is en of de 
gezondheid van uw kind 
bepaalde zorg vraagt. Met deze 
gegevens wordt uiteraard 
vertrouwelijk omgegaan. In 
voorkomende gevallen zullen 
deze gegevens door de leiding 
samen met u worden besproken. 
 
Zo snel mogelijk na inschrijving 

zal uw kind ook geïnstalleerd worden. Het is gebruikelijk om voorafgaand aan deze 
welkomstceremonie een oudergesprek te voeren. Tijdens dit gesprek kunt u nader kennis maken 
met de leiding van uw kind en zal kort het een en ander uitgelegd worden. Dit gesprek biedt u 
uiteraard ook de gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Gedurende het seizoen zal er ook een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd worden voor 
uw kind, zoals weekendkampen en aan het eind van ieder seizoen in de eerste week van de 
zomervakantie het zomerkamp. De kosten van de weekendkampen zijn inbegrepen in de 
contributie. Voor het zomerkamp is de bijdrage op dit moment voor de bevers €35,00, voor de 
welpen €95,00, voor de scouts €110,00 en voor de explorers variabel (afhankelijk van de 
zomerkamplocatie). Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld door de (bege)leiding. Het 
streven daarbij is om de deelnamekosten zo laag mogelijk te houden zodat iedereen in de 
gelegenheid is om mee te gaan op het zomerkamp. Voor vragen/bijzonderheden m.b.t. betaling 
kunt u contact opnemen met de penningmeester Onno Nijhof (penningmeester@sw3lbp.nl). 

Verzekeringen 

De groep heeft een aantal verzekeringen afgesloten. Een deel van deze verzekeringen is voor de 
groep zelf. Zo zijn we verzekerd voor schade aan de gebouwen en materialen, voor rechtsbijstand 
en voor bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast zijn er ook verzekeringen voor onze leden. Deze 
geven een aanvullende dekking op andere verzekeringen. Wij gaan ervan uit dat u voor uw kind 
zelf een WA-verzekering en een zorgverzekering heeft afgesloten. 
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Aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering 
Alle (aspirant-)leden worden via hun lidmaatschap van Scouting Nederland automatisch 
opgenomen in de collectieve aansprakelijkheidsverzekering en de collectieve 
ongevallenverzekering. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
https://www.scouting.nl/ondersteuning/verzekeringen.  
 
Vrijwilligersverzekering 
Via de Gemeente Apeldoorn is 
er een verzekering voor alle 
vrijwilligers. Deze geldt ook 
voor ouders/verzorgers die op 
incidentele basis 
ondersteuning leveren door 
mee te helpen tijdens 
opkomsten of door te helpen 
met het vervoeren van 
kinderen in een auto. 
Mocht zich tijdens dit 
vrijwilligerswerk iets voor 
doen, kunt u een beroep doen 
op de ongevallen-, de 
persoonlijke eigendommen-, 
de aansprakelijkheids- of de verkeersaansprakelijkheidsverzekering. Dit betreft een secundaire 
dekking bovenop uw eventuele eigen verzekering. 
Bij de verkeersaansprakelijkheidsverzekering kunt u mogelijk recht hebben op vergoeding van 
schade die niet onder uw eigen verzekering valt of voor vergoeding van het financieel nadeel dat 
u ondervindt door verlies van no-claim. 
 
Mocht u meer informatie nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met de groepsvoorzitter, 
Tineke Wiersma (voorzitter@sw3lbp.nl). 
Scoutinggroep SWIII/LBP is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Dit zijn geen 
polisvoorwaarden. 

Ledenadministratie 
Wijzigingen in uw gegevens kunt u zelf doorvoeren op de website www.sol.scouting.nl. Hier kunt 
u met het lidmaatschapsnummer van uw kind inloggen. U kunt ook een e-mail sturen naar Kendra 
van den Hul (ledenadministratie@sw3lbp.nl). 
Opzeggingen dienen per e-mail te worden gericht aan de ledenadministratie vóór de 15e van de 
maand voorafgaand aan een kwartaal, dus voor 15 december, 15 maart, 15 juni of 15 september. 
Indien de opzegging binnenkomt na deze datum, is voor het volledige volgende kwartaal 
contributie verschuldigd. Het e-mailadres voor de opzegging is: ledenadministratie@sw3lbp.nl. 

Regels en afspraken 
Om binnen de groep alles ordelijk te laten verlopen is er het Handboek SWIII/LBP opgesteld. In 
dit Handboek zijn veel afspraken vastgelegd, onder andere over de scoutfit, de wijze van 
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besluitvorming en de voorwaarden van een lidmaatschap. Op het moment dat u uw zoon of dochter 
aanmeldt als lid, gaan we ervan uit dat u kennis heeft genomen van ons Handboek. De meest 
actuele versie hiervan kunt u downloaden via onze website op de pagina met documenten van 
iedere speleenheid. 

Gedragscode 
 
 
 
 
 
Wij vinden een veilige fysieke 
en sociale omgeving voor 
onze jeugdleden en 
vrijwilligers belangrijk. Een 
van de hulpmiddelen daarbij 
is het gebruik van een 
gedragscode, die wij vorm 
hebben gegeven via de “High 
Five”.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Scoutfit 
Binnen de SWIII/LBP dragen alle jeugdleden en leiding een scoutfit. Net als bij sportverenigingen, 
is dit een belangrijk punt van herkenning. Aan de kleur is te zien bij welke speleenheid iemand zit 
en aan de das is te herkennen bij welke groep iemand hoort. Afgezien van de symbolische 
waarden, is een scoutfit ook erg praktisch. De blouse is ontworpen om tegen een stootje in het bos 
te kunnen. Bij de scoutfit wordt stevig schoeisel en een blauwe broek gedragen. 

Donateur 
Naast de reguliere contributie kunt u donateur worden door het geven van een vrijwillige bijdrage. 
Op deze manier kunnen we de vaste contributie laag houden en zijn we toch in staat om leuke 
activiteiten te blijven organiseren. Indien u naast de contributie ook nog een vrijwillige bijdrage wilt 
doen, kunt u een e-mail sturen naar Onno Nijhof (penningmeester@sw3lbp.nl).  
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Inzet bij acties 
Er worden door de groep acties 
georganiseerd om de contributie zo laag 
mogelijk te kunnen houden. Hieronder valt 
o.a. de Pepermuntactie op de eerste 
zaterdag in oktober. Er wordt van u verwacht 
dat u en/of uw kind aan de Pepermuntactie 
een bijdrage levert om deze tot een succes 
te maken. De groep probeert op zijn beurt 
het aantal acties te minimaliseren. De 
Pepermuntactie in het eerste weekend van 
oktober en de Kerstbomenactie in 
december zijn op dit moment de enige vaste 
acties. 
Foto’s en video-opnamen 
Foto’s en video-opnamen van activiteiten waar leden op staan, kunnen gebruikt worden voor pr-
doeleinden. Hieronder vallen o.a. plaatsing op de website, op Social Media, plaatsing in de 
Jachthoorn, in folders en op posters. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan kunt u dit kenbaar 
maken bij het bestuur door een email te sturen naar privacy@sw3lbp.nl. 

Installatie 
Zoals al eerder vermeld is, wordt uw kind na een aantal opkomsten geïnstalleerd als jeugdlid. Op 
dat moment mag hij/zij de scoutfit (scoutingblouse) gaan dragen voorzien van alle installatietekens. 
Op de scoutfit na zijn alle benodigde spullen te bestellen bij de GroepsScoutShop. De scoutfit kunt 
u bestellen bij de ScoutShop in Leusden: www.scoutshop.nl of door een bezoek te brengen aan 
bijvoorbeeld de ScoutShop in Arnhem of Zwolle. Voor adres en openingstijden zie de website.  
Bij de GroepsScoutShop kunt u de overige artikelen bestellen (zie onze website www.sw3lbp.nl). 
 
Mocht u nog vragen hebben over het bestellen van artikelen bij de GroepsScoutShop, dan kunt u 
contact opnemen met de groepsscoutshopbeheerders, Bart van de Hesseweg en Tom Rikkers 
(scoutshop@sw3lbp.nl). 
 
De installatie zelf is natuurlijk een bijzondere belevenis zowel voor uw kind als voor uzelf. Meer 
informatie hierover zal door de speleenheid van uw kind verstrekt worden. 

Opkomsten 
Iedere opkomst wordt begonnen met een opening. Als u goed oplet zult u zien dat dit verschilt per 
speleenheid. Bij de jongere speleenheden tot 11 jaar gebeurt de opening op een speelse manier, 
vanaf de scoutsleeftijd wordt er geopend door het hijsen van de Nederlandse vlag en het voorlezen 
van de wet. Ook bij de sluiting is er weer een duidelijk onderscheid tussen de jongere en oudere 
speleenheden. Meer bijzonderheden zullen u verteld worden in het oudergesprek dat vooraf aan 
de installatie van uw kind met u gehouden zal worden.  
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Het kan voorkomen dat uw kind aan het eind van de opkomst een brief meekrijgt of een exemplaar 
van ons groepsblad de Jachthoorn. Voor de speleenheden geldt dat de meeste informatie per e-
mail wordt verstuurd. Alle algemene informatie vanuit de groep versturen wij ook per e-mail. Wij 
proberen dit zo veel mogelijk op te nemen in onze maandelijkse nieuwsbrief. Voor de 
weekendkampen en het zomerkamp zult u nader geïnformeerd worden over bijzonderheden zoals 
locatie, kosten en een paklijst. Bij een aantal speleenheden worden er ook ouder-kind kampen 

georganiseerd. Dit is een 
uitstekende gelegenheid om elkaar 
beter te leren kennen en een kijkje 
te nemen in de keuken die Scouting 
heet! 
Mocht uw kind een keer niet 
aanwezig kunnen zijn, dan kunt u 
hem/haar per mail of telefonisch 
afmelden bij de leiding van de 
speleenheid. Alle speleenheden 
hebben een eigen mailadres. Als u 
hier op tijd een mail heen stuurt, 
dan is alle leiding van de 
speleenheid waarvan uw kind lid is 
op de hoogte van zijn/haar 
afwezigheid. 

Tot slot is het gebruikelijk om na het brengen van uw kind niet te blijven bij de opkomst van uw 
kind. U kunt hem/haar aan het eind van de opkomst weer op komen halen. Bij onvoorziene 
omstandigheden kan natuurlijk van deze regel worden afgeweken. 

Besluitvorming/oudervertegenwoordigers 
Binnen de vereniging SWIII/LBP is de groepsraad het hoogste orgaan. De groepsraad is de 
vergadering met de leiding, het bestuur en de overige kaderleden van de groep. Deze vergadering 
is vergelijkbaar met een algemene ledenvergadering. Vijfmaal per jaar vergadert de grote 
groepsraad (alle kaderleden) en vijfmaal per jaar vergadert de kleine groepsraad (onder andere 
afvaardiging per speleenheid).  
Jeugdleden zijn wel lid van de vereniging, maar maken geen deel uit van de groepsraad. Om hun 
stem toch te laten horen heeft per leeftijdsgroep (5-7 jaar,  
7-11 jaar, 11-15 jaar en 15-18 jaar) één ouder zitting in de groepsraad. Mocht u meer willen weten 
of zelf oudervertegenwoordiger willen worden, dan kunt u contact opnemen met Tineke Wiersma 
(tineke.wiersma@sw3lbp.nl). 

Ondersteuning door ouders/verzorgers 
Voor u als ouder/verzorger is er geen verplichte inzet verbonden aan het lidmaatschap van uw 
kind. Wij rekenen er echter wel op dat iedere ouder/verzorger zijn/haar steentje bijdraagt. Als groep 
zijn wij afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Naast de al eerdergenoemde hulp bij de 
Pepermuntactie en bij speleenheid zaken, kunt u ons helpen op de volgende manieren: 
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Leidinggeven - (Parttime) leiding kunnen we altijd erg goed gebruiken. Heeft u interesse, wilt u 
eens meelopen of meer te weten komen over wat het allemaal inhoudt, neem dan vrijblijvend 
contact op met: Tony van den Hul (tony.vandenhul@sw3lbp.nl). 
Ondersteuning - Hierbij kunt u denken aan het bestuur, magazijnteam, tentenbeheerders, 
redactieteam, outdoor team etc. Hebt u interesse, neem dan vrijblijvend contact op met: Tineke 

Wiersma (tineke.wiersma@sw3lbp.nl). 
Klusouders - Zes zaterdagen per jaar 
helpen ouders/verzorgers ons met diverse 
klussen aan de vijf gebouwen en op het 
terrein. Deze klussen zijn zeer gevarieerd. 
Zowel voor de ervaren als de onervaren 
klusser zijn er werkzaamheden te 

verrichten. 
Mocht u hierbij mee willen helpen, dan kunt 
u contact opnemen met de coördinator van 
het klusteam: Gertjan Oostenrijk  
(gertjan.oostenrijk@sw3lbp.nl). 
Schoonmaakouders - Hygiëne is ook 
binnen scouting een belangrijk 
aandachtspunt. De leiding verricht wekelijks 
schoonmaakwerkzaamheden, maar 
bepaalde klussen schieten hier weleens bij 

in. Een aantal ouders/verzorgers assisteert ons daarom met het schoonhouden van de gebouwen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitgebreide schoonmaakbeurt van het sanitair of het 
schoonmaken van een koelkast. Als u ons hiermee wilt helpen, dan kunt u contact opnemen met 
de coördinator van het schoonmaakteam: Tineke Wiersma (tineke.wiersma@sw3lbp.nl). 
Sponsoring - Ook kunt u ons natuurlijk financieel steunen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een 
advertentie te nemen in ons groepsblad de Jachthoorn of als sponsor op onze website te komen. 
Met de vergoeding hiervoor wordt onze groep ondersteund. Mogelijk kunt u uw werkgever hiervoor 
enthousiast krijgen. 
Mocht u interesse hebben om te sponsoren, dan kunt u contact opnemen met René van de 
Hesseweg (sponsoring@sw3lbp.nl). 

Spreekbeurtkoffer 
Voor de welpen- en de scoutsleeftijd is er een spreekbeurtkoffer beschikbaar. Deze is te 
reserveren via spreekbeurt@sw3lbp.nl.  

Gebruik maken van scoutingfaciliteiten 
Als ouder/verzorger kunt u gebruik maken van een deel van het materiaal dat de groep bezit. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld een partytent of een grote barbecue voor een straatfeest. Via onze website 
kunt u een folder downloaden waar het assortiment op staat en de verhuurprijzen. Voor meer 
informatie hierover kunt u contact opnemen met Tony van den Hul (feestpakket@sw3lbp.nl). 
Het is mogelijk om een van onze gebouwen te huren voor kinderfeestjes van uw eigen kinderen 
(niet voor andersoortige feesten!). Indien u met uw bedrijf gebruik wilt maken van onze 
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accommodatie is dit onder voorwaarden ook mogelijk. U kunt voor meer informatie hierover contact 
opnemen met Han Hofma of Tony van den Hul (verhuur@sw3lbp.nl). 

Contactgegevens 
Voor meer informatie over het lidmaatschap of om een afspraak te maken om een keer te komen 
kijken kunt u contact opnemen via info@sw3lbp.nl. 

Voor vragen m.b.t. contributie kunt u contact opnemen met onze penningmeester Onno Nijhof 
(penningmeester@sw3lbp.nl). 
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