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Postadres:   Internet: 
Starkenborgh 24  www.scoutingpolanen.nl 
2681 NR Monster   bestuur@scoutingpolanen.nl 
 
 
Lid worden 
Iedereen kan 3 keer een opkomst meedraaien met de groep om te zien of Scouting Polanen 
wat voor hem/haar is. Daarna beslis iemand om lid te worden of niet. Lid worden doe je door 
het aanmeldingsformulier en machtigingskaart voor contributie in te vullen. Deze zal door de 
leiding de derde keer dat een nieuw lid komt meegegeven worden. Het formulier moet 
ingevuld en ondertekend teruggegeven worden aan de leiding.  
De contributie bedraagt 13 euro per maand en zal aan het begin van iedere kalendermaand 
van de rekening worden afgeschreven. Naast de contributie kunnen er bijdrages gevraagd 
worden voor speciale opkomsten en kampen.  
 
Scouting Nederland kent verschillende soorten scouting: Landscouting, Waterscouting en 
Luchtscouting. Scouting Polanen is aangesloten bij de Landscouting. Binnen een 
Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin leden uit één leeftijdgroep hun spel 
spelen. Wij hanteren voor alle leeftijdsgroepen de richtlijnen van Scouting Nederland. Dit zijn: 

5-7 jaar  Bevers   15-18 jaar Explorers 
7-11 jaar Welpen  18-21  Roverscouts  
11-15 jaar  Scouts   21+   Stam 

 
Installatie 
Wanneer een nieuw lid zich heeft ingeschreven bij een speltak zal hij/zij zo spoedig mogelijk 
worden geïnstalleerd. Vaak wordt wel geprobeerd een datum te kiezen waarop meerdere 
personen tegelijkertijd kunnen worden geïnstalleerd. De installatie is een traditionele 
Scoutingceremonie die een nieuw lid van een speltak verwelkomt als volwaardig lid. Voor de 
installatie moet het nieuwe lid aan een paar eenvoudige eisen voldoen, zoals het kennen van 
de wet en de belofte. Na de installatie mag het nieuwe lid zijn Scoutfit dragen. Een Scoutfit 
bestaat uit een blauwe broek, een Scoutfit blouse en een bruine das. Het dragen van een 
Scoutfit is bij de meeste Scoutinggroepen gebruikelijk. Het sluit aan bij de gedachte dat 
iedereen gelijkwaardig is, ongeacht rang of stand, religie of huidskleur. Lees meer op het 
infoblad ‘Scoutfit’. 
 
Opkomsten en zomerkamp 
Een Scoutingseizoen begint altijd het 1e weekend nadat de basisscholen hun eerste week 
school hebben gehad. De verschillende speltakken draaien volgens de volgende 
opkomsttijden: 
Bevers  zaterdagmiddag 14:00 tot 16:00 uur 
Welpen zaterdagmiddag 14:00 tot 16:00 uur 
Scouts  zaterdagmiddag  14:00 tot 17:00 uur  
Explorers vrijdagavond    19:30 tot 22:00 uur 
Stam  zaterdagavond  19:00 tot 23:00 uur  
 
Met uitzondering van de kerstvakantie, Pasen, meivakantie, Pinksteren en zomervakantie is 
er het hele jaar opkomst. Leden worden via de email op de hoogte gesteld over 
bijzonderheden over de opkomsten. De Bevers hebben aan het eind van het seizoen een 
logeerweekend op het groepshuis. De andere speltakken hebben een paar keer per jaar een 
logeerweekend en aan het eind van het seizoen het zomerkamp. De Welpen verblijven dan 
een week in een blokhut ergens in Nederland. De Scouts gaan een week kamperen in een 
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tent op een kampterrein in de buurt van de Welpen. De Welpen en Scouts gaan altijd de 
eerste week van de basisschoolvakantie op kamp. De Explorers gaan bij voorkeur in het 
buitenland kamperen in de derde week van de zomervakantie. 
 
Overvliegen 
Iedere speltak heeft zijn eigen activiteiten die goed passen bij de leeftijdsgroep. Wanneer 
een lid oud genoeg is om naar de volgende speltak te gaan, gaat het lid ‘overvliegen’. Bij het 
overvliegen naar een nieuwe speltak krijgt een lid dus nieuwe uitdagingen en activiteiten. Het 
overvliegen begint op zomerkamp voor de oudste Welpen al met een dagje meedraaien bij 
de Scouts. Het officiële overvliegen gebeurt op het familieweekend (3e weekend in 
september) waar de ouders en de hele scoutinggroep getuige zijn van de leden die 
overvliegen. Pas na het overvliegen draaien de leden mee in hun nieuwe speltak. Ook zal 
het lid dan weer opnieuw geïnstalleerd worden. 
 
Contact  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leiding van de verschillende groepen: 

bevers@scoutingpolanen.nl  ra604@scoutingpolanen.nl (explorers) 
welpen@scoutingpolanen.nl  stam@scoutingpolanen.nl 
scouts@scoutingpolanen.nl   
 


