INFORMATIE VOOR
NIEUWE LEDEN

WAT IS SCOUTING
Ruim 100.000 jongens en meisjes in ons land zijn lid van
Scouting. Samen met ongeveer 30.000 kaderleden vormen
zij de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland.
Er zijn in Nederland 1.300 lokale Scoutinggroepen.
Wereldwijd zijn er 32 miljoen Scouts in meer dan 160
landen.
Een afwisselende en plezierige vrijetijdsbesteding,
dat is wat Scouting te bieden heeft.
Maar Scouting is meer: naarmate je als jeugdlid ouder wordt
en je langer bij Scouting bent, neemt je zelfstandigheid
toe; de begeleiding kan daardoor dus afnemen. Iedereen
kan meedoen met Scouting. Geloof, ras, huidskleur of
seksuele voorkeur, het maakt niet uit, Scouting staat open
voor iedereen.

DE DOELSTELLING
Scouting Nederland stelt zich ten doel: het bevorderen
van het Scoutingprogramma in Nederland, op 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 ideeën van Lord Baden-Powell omvatten:
•
Ontplooiing en ontwikkeling van het individu
•
Groeiende zelfstandigheid
•
Wet en belofte
•
Veelzijdige activiteiten
•
Hulpbereidheid en hulpvaardigheid
•
Buitenleven
•
Internationale verbondenheid
Met deze doelstelling, de kernwaarden van de vereniging
en de ondersteuning van het landelijk servicecentrum
leggen we de fundamenten voor onze kaderleden.

SCOUTING SINT MAARTEN HOOFDDORP
Kort na de tweede wereldoorlog werd de Sint Maarten Groep (toen nog onder de naam Scouting Hoofddorp)
opgericht door Hopman van der Peet. Langzaam groeide de Scoutinggroep met een Verkennersgroep met jongens van
12 tot 17 jaar en een Welpenhorde met jongens van 8 tot 12 jaar. In 1960 moest de Verkennersgroep worden opgeheven,
maar gelukkig draaide de Welpenhorde door. In 1965 bracht het samengaan met de horde van de Luchtverkennersgroep
van de Meervogels nieuw leven in de brouwerij. In 1974 kreeg de groep een nieuw impuls door de start van de
Zeeverkenners. In ongeveer 1986 was de start van de Kabouters (meisjes van 7 tot 11 jaar) waarmee de groep voor het
eerst niet alleen uit jongens bestond. Na verloop van tijd zijn de Zeeverkenners een gemengde speltak voor jongens en
meisjes geworden. Uiteindelijk is de Kabouterspeltak ook veranderd in een speltak voor zowel jongen als meisjes en is
deze in 2002 samengegaan met de Welpen om zo de Waterwelpen te vormen. Nu bestaat de groep alleen nog maar uit
speltakken die zowel voor jongens als meisjes zijn. Tevens is de groep in 1996 begonnen met een Beverspeltak voor jongens
en meisjes van 5 tot 7 jaar. Begin 2009 is de groep verder gegroeid door te starten met een tweede Waterwelpengroep.
Gedurende haar bestaan is de groep op meerdere plekken in Hoofddorp gehuisvest geweest. In 2013 hebben we onze
oude clubhuizen aan de Arnolduspark verlaten en onze intrek genomen in een prachtig nieuw clubhuis aan de IJweg te
Hoofddorp, aan de rand van het Haarlemmermeerse Bos en vlakbij Papa’s Beachhouse. Daarnaast is de groep eigenaar
van drie eilanden aan de Westeinderplassen, net buiten de bebouwde kom van Rijsenhout.

DE SPELTAKKEN
BEVERS, 5 TOT 7 JAAR
Bij Scouting heten kinderen van vijf tot zeven jaar Bevers.
Bevers herken je aan hun rode uniform. Daarnaast dragen
ze de groepsdas. Bevers houden vooral van spelen. Spelen
in de natuur, sportief spelen, toneelspelen of gewoon
samen spelen. Spelenderwijs ontdekken ze de wereld om
zich heen. En daarvoor hoeven ze niet op reis. In dorp
Hotsjietonia, met Stuiter, Keet Kleur, Bas Bos en Rebbel, is
genoeg te beleven. De leiders van de Bevers spelen mee.
Eén keer per jaar (in principe het eerste weekend van de
zomervakantie) gaan de Bevers met z’n allen een weekend
op kamp. Verder doen de Bevers ook mee met de Sint Joris
marsen (wandeltocht) en zijn er ook nog andere leuke
uitjes.

WATERWELPEN, 7 TOT 11 JAAR
De Waterwelpen zijn jongens en meisjes tussen 7 en 11 jaar oud en komen elke zaterdag bij elkaar. Er zijn twee hordes
bij onze vereniging, de Sioni horde en de Yakari horde. De Sionie horde komt op zaterdagmiddag bij elkaar en de Yakari
op zaterdagochtend.
Samen doen zij allerlei leuke dingen zoals bosspelen, sportspelen, knutselen, toneel/muziek, kampvuur, geheimschriften,
hindernisbanen en nog veel meer! Het ontdekken van de natuur en de omgeving om hen heen is een belangrijk onderdeel
van alle Scoutingprogramma´s. Zeker de Waterwelpen gaan graag en vaak het bos in om daar te spelen, te stoeien of iets
te leren uit de natuur. Uiteraard zijn zij ook niet vies van water. Zo varen de Waterwelpen twee maal per jaar mee met
onze Zeeverkenners, leren ze allerlei dingen over boten en waterdieren en zijn ze ook geregeld in het zwembad te vinden.
Soms leren de Waterwelpen ook al het begin van “Soutingvaardigheden”, zoals kaartlezen, kompaslezen, pionieren
en knopen maken.

ZEEVERKENNERS, 11 TOT 16 JAAR
De Zeeverkenners hebben op de Westeinderplassen twee eilanden en acht zeilvletten tot hun beschikking. Ze verzamelen
in het zomerseizoen rond tien uur in Hoofddorp en fietsen dan gezamenlijk richting het eiland. Hier aangekomen varen
ze naar het eiland, van waaruit allerlei activiteiten worden gedaan, van een lekker stuk zeilen, roeien of wrikken tot
spelletjes op een van de eilanden rond de Westeinderplassen.
‘s Winters hebben de Zeeverkenners een iets ander programma. In het winterseizoen zijn ze vaak op het clubhuis.
Hier gaan ze de boten onderhouden voor het aankomende zomerseizoen. Het winterseizoen is niet alleen krabben,
lakken, schuren en verven, de Zeeverkenners hebben in de winter ook een groot programma aan spellen en activiteiten.
Eén keer per jaar, in principe de eerste 10-14 dagen van de zomervakantie, gaan de Zeeverkenners met z’n allen op kamp.
Ze beleven deze periode de vetste dingen, al blijft het mooiste van alles om deze dagen van je ouders verlost te zijn.
Verder hebben de Zeeverkenners diverse weekendkampjes, doen ze mee met Roei-Zeil-Wrik wedstrijden, houden ze een
winterse wandel-trektocht (de Berentocht), zwemwedstrijden en is er een eigen Pinksterkamp! Daarnaast is het mogelijk
om bij de Zeeverkenners je zeildiploma te halen!

DE WILDE VAART, 16 TOT 18 JAAR
De Wilde Vaart is de speltak die volgt op de Zeeverkenners. Net als bij de Zeeverkenners is het een gemengde speltak.
Het grote verschil met de Zeeverkenners is dat de Wilde Vaarders meer verantwoordelijkheid hebben. De Wilde Vaart
heeft dan ook geen leiding maar begeleiding. De Wilde Vaarders bedenken vaak zelf wat ze willen doen, in overleg met
hun begeleiding.
De Wilde Vaart maakt onderscheid tussen een “zomerseizoen” en een “winterseizoen”. In het zomerseizoen, dat van
ongeveer april tot oktober duurt, is de Wilde Vaart ook te vinden op haar eigen eiland aan de Westeinderplassen. Daar
liggen ook de Amstel en de Maes, de twee lelievletten (zeilboten) van de Wilde Vaart. In het winterseizoen onderhoudt
de Wilde Vaart de boten en het bijbehorende houtwerk.

LOODSEN, 18 TOT 23 JAAR
Bij de Loodsen heb je het helemaal zelf voor het zeggen. Alles
wat je doet doe je met elkaar en bedenk je met elkaar. Maar als
iets niet bevalt dan moet je het ook weer met elkaar oplossen en
niet zomaar je eigen plan trekken.
Sommige Loodsen zijn ook al leiding van een andere speltak, om
deze reden hebben de Loodsen enkel op zaterdagavond opkomst;
dan weer een avond met een leuk programma, de volgende keer
weer een lekker relaxed avondje.

VERENIGING SCOUTING SINT MAARTEN
BESTUUR
Het verenigingsbestuur van onze groep bestaat ten minste uit een groepsvoorzitter, secretaris, groepsbegeleider,
penningmeester en beheerder. Het verenigingsbestuur wordt in het besturen ondersteund door aandachtfunctionarissen.
De verenigingsbestuursleden initiëren de visie, missie en het beleid van onze vereniging. Hiervoor komen zij eens per
twee maanden bij elkaar en bereiden zij de groepsraad voor.
De groepsraad is het hoogste orgaan binnen onze vereniging en bestaat uit alle gekozen stafleden van onze groep, het
verenigingsbestuur, aandachtsfunctionarissen en vertegenwoordigers van de Wilde Vaart, Loodsen en Plus Scouts.
Alle besluiten binnen onze vereniging worden door de groepsraad genomen.
De aandachtfunctionarissen voeren op hun aandachtsgebied het beleid uit wat wordt geïnitieerd door het verenigingsbestuur
en bepaald door de groepsraad. Deze functionarissen vallen onder verantwoordelijkheid van de bestuursleden. De
verenigingsbestuursleden en aandachtfunctionarissen worden, op voordracht door het verenigingsbestuur, gekozen
door de groepsraad en treden dan aan voor een termijn van 3 jaar.

SPELTAKLEIDING
Scouts vinden het heel gewoon wat ze doen, maar het is heel
bijzonder. Enkele jaren geleden bleek uit onderzoek dat leiders
in Scoutinggroepen gemiddeld 8 uur per week besteden aan hun
jeugdleden en Scoutinggroep. En dat naast hun werk of opleiding.
Tel daarbij ook nog eens bij op dat 75% van de vrijwilligers onder
de 25 jaar is! Als bestuur en vereniging zijn we onze vrijwilligers
veel dank verschuldigd voor hun onbaatzuchtige inzet. Bijna alle
leiding van onze vereniging is zelf ook jeugdlid geweest.
Wanneer iemand leiding wil worden moet dit worden goedgekeurd
door de groepsraad nadat er door de gemeente een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) is verstrekt.
Er moet een cursus gevolgd worden en het nieuwe staflid
wordt gecoacht bij het leiding geven. Als dit allemaal gebeurd is
wordt iemand officieel bevoegd staflid. De groepsbegeleider en
de praktijkbegeleider bewaken dit proces.
Alle leidingteams worden aangestuurd door een teamleider. Hij
of zij is vaak iemand met meerdere jaren leidinggevende ervaring
binnen de speltak. De teamleider is het aanspreekpunt voor
ouders en bestuur en verantwoordelijk voor een correcte gang
van zaken binnen het team. De teamleider wordt aangesteld door
de teams.
Wanneer de speltak op kamp wil, zullen minimaal twee
leidinggevenden de kampcursus van Scouting Nederland moeten
hebben doorlopen. Deze leidinggevenden krijgt dan de verklaring
van kampbevoegdheid.

VERTROUWENSPERSOON
De vertrouwenspersoon kan worden benaderd als je een probleem hebt dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand
van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.
We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen
direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de voorzitter
of groepsbegeleider is, tenzij je hele dringende redenen hebt om direct naar de vertrouwenspersoon te stappen.
De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders van de vereniging, als het moeilijk of onwenselijk
is om deze vragen direct met de betrokkenen of het bestuur te bespreken.
Dit gaat met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden zoals:
pesten, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of
met de jeugdleden, rondom deze zelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon
of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.
Anonimiteit, objectiviteit en vertrouwelijkheid staan centraal bij de vertrouwenspersoon. Echter bij strafbare feiten heeft
de vertrouwenspersoon de wettelijke plicht om dit te melden en kan de anonimiteit niet gegarandeerd worden. Dit klinkt
allemaal nogal officieel, maar het kan om ernstige zaken gaan.
Op onze internetsite vind je de actuele contactgegevens van onze vertrouwenspersoon.

DE LANDELIJKE ORGANISATIE
Ruim 1300 groepen door heel Nederland zijn aangesloten bij Scouting Nederland. Gemiddeld 30 groepen vormen een
Scoutingregio. Daarvan zijn er nu 48 in ons land. Het beleid van de vereniging wordt vastgesteld door de Landelijke
Raad, zeg maar ‘het parlement’ van Scouting. Het bestuur van Scouting Nederland is verantwoordelijk voor de
beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Het maakt daarbij gebruik van de medewerkers van het Landelijk Servicecentrum.

ANDERE ZAKEN
UNIFORM
Bij Scouting hoort speciale Scoutingkleding. We dragen deze kleding (het uniform) om aan te geven dat we bij dezelfde
vereniging zitten, als “visitekaartje” om te laten zien wie en wat je bent binnen Scouting, en als handig speelpak, zodat je
niet je nieuwste kleren aan hoeft als je het bos in gaat.
Iedereen die een tijdje lid is van onze vereniging wordt geïnstalleerd, vanaf dat moment dien je een Scouting uniform
te dragen. Je hoeft dus niet gelijk als je mee gaat kijken het uniform aan te schaffen! Alleen je uniformblouse moet je
zelf aanschaffen (dit kan gemakkelijk via scoutshop.scouting.nl), alle andere benodigdheden ontvang je van de leiding
wanneer je geïnstalleerd wordt. Hiervoor moet een eenmalige bijdrage van €25,= betaald worden, dit wordt aan het
begin van het jaar geïncasseerd bij alle leden die in het voorgaande jaar lid zijn geworden. De bevers dragen een rood
uniform, alle andere speltakken een blauw uniform. Bij de Zeeverkenners en Wilde Vaart is het bezit van een reddingsvest
verplicht. Deze kan zelf geregeld worden, maar kan ook van de vereniging worden verzorgd. Hiervoor moet eenmalig
€25,= worden betaald (dit wordt geïncasseerd tegelijk met de uniformkosten), het reddingsvest blijft dan eigendom van
de vereniging, maar zolang je bij ons lid bent kun je dit vest gebruiken. Als je zelf zorg voor een reddingsvest moet deze
voldoen aan bepaalde eisen. De Zeeverkennersstaf kan je hierbij helpen.

SCOUTINGVLOOT
Als waterwerkgroep zijn wij trotse eigenaar van een
vloot met boten. Al onze boten hebben de naam
van een rivier ergens ter wereld. De boten worden
onderhouden door de leden en de staf in het
winterseizoen. Bij de Sint Maarten Groep beschikken
we over relatief nieuwe vloot, we hanteren hiervoor
een strak afschrijvingssysteem. Op deze manier
kunnen we een kwalitatieve en veilige vloot bieden
ten behoeve van de activiteiten van onze leden.

EILANDEN
In Rijsenhout hebben we een drietal eilanden aan de Westeinderplassen. Onze eilanden vindt je in natuurgebied
“de Rijssen”, net buiten de bebouwde kom van Rijsenhout. Hier hebben wij onze motorsleper, twee Wilde Vaart boten,
een overzetboot en zeven Zeeverkennersboten liggen. Tevens hebben we ruimschoots de mogelijkheid om activiteiten
te ondernemen op de eilanden. Onze eilanden zijn een waar paradijs in de Westeinderplassen. De natuurlijke omgeving
in een prachtig plassengebied in combinatie met de tijd, aandacht en financiering die wij geven aan onze eilanden maken
onze eilanden tot een paradepaard van onze groep. Van klein tot groot onderhoud, van alles moet er elk seizoen weer
gebeuren aan onze eilanden om er uiteindelijk voor te kunnen zorgen dat onze leden over een veilige, effectieve en
vooral aantrekkelijke uitvalsbasis kunnen beschikken voor hun activiteiten. In het zomerseizoen worden de eilanden
verhuurd aan andere Scoutinggroepen. Op deze manier kunnen we het onderhoud van de eilanden bekostigen.

CLUBHUIZEN

MATERIAAL

Sinds 2013 bezitten wij een prachtig
nieuw clubhuis aan de rand van het
Haarlemmermeersebos (IJweg 969). Vanaf de
IJweg slaat u linksaf naar Papa’s Beachhouse en
parkeert u direct aan de linkerkant van de eerste
‘cirkel’. Via het kleine voetgangersdoorsteekje
komt u bij ons clubhuis uit.

Als vereniging bezitten we veel eigen materiaal. Naast de
vloot, eilanden en clubhuizen hebben we een scala aan tenten,
kampeer- en spelmateriaal in eigen beheer. Dit materiaal wordt
door de stafleden onderhouden en up to date gehouden. Middels
een afschrijvingssysteem zorgen we ervoor dat we, indien nodig,
de materialen tijdig kunnen vervangen.

VERHUUR
Wellicht wilt u gebruik maken van onze vloot, materialen,
gebouwen of eilanden. Hiervoor zijn soms mogelijkheden, tegen
een vergoeding. Neemt u hiervoor contact op via de internetsite.

CONTRIBUTIES EN
FINANCIËN
Scouting behoort tot een van de meest goedkope vormen van
georganiseerde vrijetijdsbesteding. Dit maakt het voor heel veel
kinderen mogelijk om lid te worden van de vereniging. Op deze
laagdrempeligheid zijn wij trots! We voldoen hiermee immers
nog steeds aan de beginselen van de wereldwijde Scouting
organisatie. Scoutinggroepen bepalen zelf hoeveel contributie er
betaald moet worden. Een deel daarvan wordt doorgegeven aan
de landelijke vereniging. Onze inkomsten bestaan uit contributies,
kampbijdragen, subsidies, acties en giften.

ACTUELE INFORMATIE & CONTACT
Ook al bestaat onze vereniging al meer dan 70 jaar, zijn we nog steeds jong! Als onderdeel van de grootste
jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland blijven we vernieuwen.
Op onze internetsite, www.sintmaartengroep.nl kunt u dan ook alle actuele informatie over onze groep vinden.
Kijkt u gerust hier eens rond! De site wordt wekelijks bijgehouden en voorzien van het laatste nieuws.
Voor meer algemene informatie over Scouting en de landelijke activiteiten verwijzen we u graag door naar de
landelijke website www.scouting.nl.
Mocht u in contact willen komen met iemand van onze groep, stel gerust een vraag via het contactformulier
op onze internetsite.

