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Beste ouders, leden en belangstellenden, 

Voor u ligt het informatieboekje van Scouting Don Bosco Heerlerbaan. Dit boekje is bedoeld voor 
ouders en leden en alle andere belangstellenden van onze scoutinggroep.  

In dit boekje is veel informatie over onze scoutinggroep verzameld. Zo vindt u algemene informatie, 
speltak informatie, contactgegevens en andere wetenswaardigheden. 

Dit boekje wordt een keer per jaar bijgewerkt, zodat de informatie up to date blijft. Het boekje wordt 
verstrekt aan het begin van het scoutingjaar en bij het aanmelden van nieuwe leden. Mocht u 
informatie vinden ontbreken laat het ons weten dan kunnen wij deze toevoegen voor de volgende 
editie. 

Volg ons ook op internet en social media om op de hoogte te blijven van actuele informatie.  

Namens alle staf- en bestuursleden: heel veel plezier dit scoutingjaar! 

Koen Verbruggen 

Groepsvoorzitter scouting Don Bosco 
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1. Scouting, wat is dat eigenlijk? 
Wat scouting is valt niet in een paar woorden uit te leggen. Het ‘spel van verkennen’ dat door de 
diverse leeftijdsgroepen wekelijks gespeeld wordt is namelijk zeer afwisselend. Deze afwisseling komt 
voort uit de verscheidenheid in scoutingverenigingen, leeftijdsgroepen en de verschillen in interesse 
van de stafleden en de jeugdleden. 

Scouting is bovendien een internationale organisatie die over de hele wereld meer dan 50 miljoen 
leden telt. 

“Scouting Nederland stelt zich ten doel om het spel van verkennen in Nederland te spelen 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 grondslag voor het spelaanbod en de uitvoering ervan is o.a. de ontplooiing en ontwikkeling van de 
opgroeiende en volwassen wordende jeugdleden. Ieder leeftijdsgroep heeft een passende vorm van 
leiding, begeleiding of advisering. De vereniging scouting Nederland heeft net als onze eigen groep een 
algemeen karakter en biedt ruimte voor iedere levensbeschouwing. Scouting Don Bosco onderschrijft 
deze doelstelling. 

Het spel van verkennen is oorspronkelijk bedacht door Lord Baden Powell (1857-1941), Het spel is 
gebaseerd op en door het buitenleven en de mogelijkheden om zichzelf en de wereld om zich heen te 
gaan ontdekken en gebruiken door een keuze te maken uit de diverse activiteiten waarin jongens en 
meisjes op hun leeftijd plezier hebben. Uiteraard gaat ook scouting met de tijd mee, dit wordt zichtbaar 
in het steeds uitgebreider wordende spelaanbod. Hierin probeert men zich aan te passen aan de 
behoeftes van de jeugdleden zonder de uitgangspunten van scouting uit het oog te verliezen. Meer 
informatie over scouting kunt u vinden op www.scouting.nl/over-scouting/wat-is-scouting. 

 

1.1. Scouting Don Bosco Heerlerbaan 
Onze scoutingroep is (her)opgericht in 1970 en bestaat dit jaar dus 50 jaar! Oorspronkelijk bevonden 
de lokalen van onze vereniging zich onder de kerk van de Heerlerbaan. In de jaren ‘80 van de vorige 
eeuw verhuisden wij naar ons huidige gebouw dat de naam Doboheem draagt maar dat we meestal 
“HK” (hoofdkwartier) noemen.  

Net als elke scoutingvereniging in Nederland heeft ook onze vereniging een zogenaamde groepsdas. 
De combinatie van kleuren en de aanwezigheid van het groepsinsigne daarop maakt de das van Don 
Bosco uniek in Nederland. Onze das bestaat uit een blauwe driehoek en gele bies. Naast het uniform 
dragen onze leden ook de groepsdas bij elke opkomst. 
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2. Speltakken en opkomsten 
Elke leeftijdscategorie noemen we een “speltak” en is gekoppeld aan de leeftijd van het kind. De 
wekelijkse activiteiten op en rond ons HK noemen we “opkomst”. Onze groep kent deze 7 speltakken: 

Speltak Leeftijden Opkomstmoment 
Kabouters Meisjes van 7 t/m 11 jaar Zaterdag 10.00 tot 12.00 
Welpen Jongens van 7 t/m 11 jaar Zaterdag 10.00 tot 12.00 
Gidsen Meisjes van 11 t/m 14 jaar Zaterdag 10.30 tot 12.30 
Verkenners Jongens van 11 t/m 14 jaar Vrijdag 19.00 tot 21.00 
Sherpa’s Meisjes van 14 t/m 18 jaar Maandag 19.30 tot 21.30 
Rowans Jongens van 14 t/m 18 jaar Vrijdag 19.30 tot 21.30 
Pivo’s Jongeren van 18 t/m 23 jaar Vrijdag vanaf 21.00 
Oude pivogroepen Oudere leden dan 23 jaar Dinsdag- en vrijdagavond 

 

De overgang naar een nieuwe speltak noemen wij “overvliegen”. Dit gebeurt doorgaans voor alle 
speltakken op hetzelfde moment aan het begin van een nieuw scoutingjaar. Ons scoutingjaar loopt 
gelijk met het schooljaar. Het overvliegen gebeurt binnen een paar weken na afloop van de 
zomervakantie. De leeftijdsgrenzen voor het overvliegen gaan uit van een peildatum op 1 sept. van het 
betreffende jaar. Eventuele uitzonderingen hierop worden de stafleden voorgesteld in de groepsraad 
(de vergaderingen met staf- en bestuursleden) waarna de groepsraad hierover beslist. 

2.1  Programma- & contactgegevens per speltak 
 

2.1.1 Kabouters & welpen 
Zowel welpen als kabouters dragen een groen uniform en een blauwe groepsdas.  De leidraad van de 
welpen is het jungleboek. De kabouters spelen aan de hand van het verhaal van het fantasieland 
Bambilië. Tijdens een opkomst doen ze allerlei activiteiten zoals knutselen, naar het bos gaan, leuke 
spelletjes spelen, koken, basis scoutingtechnieken leren, speurtochten lopen en veel meer. 
 

Kabouters kabouters@scoutingdonbosco.nl  Driemke 
Welpen welpen@scoutingdonbosco.nl  Rikki Tikki Tavi 

 

2.1.2 Gidsen & verkenners 
De verkenners en gidsen dragen een beige uniform met een blauwe groepsdas.  Zij lopen regelmatig 
tochten op basis van verschillende methodes, spelen avontuurlijke bosspelen (in het donker), leren 
kaart en kompas te gebruiken, pionieren, koken, knutselen en doen veel andere leuke dingen. 

Gidsen gidsen@scoutingdonbosco.nl  Mick 
Verkenners verkenners@scoutingdonbosco.nl  Jop 
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2.1.3 Rowans & sherpa’s 
Rowans en sherpa’s bedenken hun eigen programma's en bereiden dat zelf voor. Verder gaan ze elk 
jaar op een bijzondere of spectaculaire manier op kamp. Om hiervoor geld te verdienen verzorgen ze 
o.a. communiefeesten, grimeren, wassen auto's, brengen folders rond en nog veel meer. Uiteraard is 
er ook tijd om gezellig bij elkaar te zitten. 

Sherpa’s sherpa@scoutingdonbosco.nl  Petra 
Rowans rowans@scoutingdonbosco.nl  Rick 

 

2.1.4 Pivo’s 
De pivo’s vormen de oudste jeugdleden van de groep vanaf 18 jaar. Zij verzorgen hun eigen 
opkomsten. De pivo’s hebben geen leiding maar worden op afstand bijgestaan door een (of meerdere) 
adviseur(s). Een aantal pivo's is tevens staflid, maar wil ook graag een avond voor zichzelf. 
 

2.1.5 Oudere pivogroepen 
De meeste stafleden, oud stafleden en oud pivo’s kunnen geen genoeg krijgen van scouting en komen 
nog geregeld met hun groepen bij elkaar. Ook bieden zij vaak hulp als ondersteuning bij activiteiten 
van de groep of denken nostalgisch terug aan ‘die goede oude tijd….’. 

 

2.2 Stafleden 
De staf is de leiding van de speltakken. Doorgaans zijn zij zelf jeugdlid geweest bij onze vereniging. Zij 
zetten zich vrijwillig in voor alle activiteiten binnen onze scoutinggroep. Zonder deze enthousiaste 
mensen is een scoutingroep draaien simpelweg niet mogelijk. 

Nieuwe stafleden worden benoemd door de zogenaamde “groepsraad” Deze bestaat uit alle stafleden 
en bestuur van de vereniging. Voorafgaand aan de benoeming vindt een gesprek plaats met de 
groepsbegeleider. De groepsbegeleider adviseert de groepsraad over de mogelijke benoeming. 
 
Alle (potentiële) staf- en stichtingsleden dienen voordat ze lid worden een VOG te overleggen. Deze 
VOG wordt door Scouting Don Bosco aangevraagd voor het potentieel lid, hieraan zijn geen kosten 
verbonden noch voor het potentieel lid, noch voor Scouting Don Bosco. Ongeacht de positie of functie 
dient iedereen een geldige VOG te overleggen. 
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3. Algemene informatie 
 

3.1 Algemene afspraken 
Binnen onze groep hanteren we een aantal vaste afspraken. Deze afspraken bevorderen de 
duidelijkheid en zorgen ervoor dat onze hobby scouting voor iedereen leuk blijft: 

 Tijdens alle scoutingactiviteiten verwachten wij iedereen in volledig uniform. Dit bestaat uit 
een blouse en de groepsdas. 

 Een nieuw lid mag vier opkomsten meedraaien. Daarna wordt hij/zij ingeschreven en gaat u 
contributie betalen (zie ook contributie).  Na een aantal weken wordt uw kind geïnstalleerd. 
Dit houdt in dat de insignes op het uniform worden gespeld.  

 Wanneer een kind niet aanwezig kan zijn verwachten wij dat hij /zij wordt afgemeld of zichzelf 
afmeldt bij één van de stafleden van de speltak. 

 Informatie over afwijkende opkomsttijden etc. gebeurt doorgaans via e-mail. 
 Tijdens schoolvakanties zijn er meestal geen opkomsten. 
 Iedereen wordt geacht op tijd aanwezig te zijn bij een opkomst. 
 Wanneer een opkomst buiten het gebouw plaatsvindt is het mogelijk dat de hulp van ouders 

gevraagd wordt. 
 De weg naar het gebouw is een eigen weg uitsluitend bedoeld voor aanwonende en voor 

scouting t.b.v. transport van materialen. We willen ieder dringend vragen niet naar boven 
rijden met auto's om kind te brengen of te halen. 
 

3.2  Lidmaatschap en contributie 
Als uw kind maximaal 4x gratis heeft meegedraaid met een opkomst kan hij of zij lid worden van onze 
vereniging. Bij de stafleden van de speltak is hiervoor een inschrijfformulier beschikbaar. Na het 
invullen en inleveren van het formulier bij een staflid zal uw kind officieel worden ingeschreven bij 
onze vereniging en daarmee ook automatisch lid worden van Scouting Nederland. 

Bij het inschrijfformulier zult u ook een formulier vinden om Don Bosco te machtigen om automatisch 
het contributiegeld bij u te incasseren. De contributie bedraagt in het scoutingjaar 2020/2021 € 8,75 
per kind per maand (12 mnd / jaar) en € 6,25 voor een derde lid. Wij kiezen voor automatische incasso 
omdat dit makkelijk werkt en weinig tijd kost. Door ondertekening van het formulier dat u ook kunt 
inleveren bij 1 van de stafleden geeft u Scouting Don Bosco toestemming om éénmaal per maand de 
verschuldigde contributie van uw rekening af te schrijven.  Als u het niet eens bent met een afschrijving 
of u wilt de machtiging intrekken laat het ons dan weten via penningmeester@scoutingdonbosco.nl. 
U kunt een afschrijving ook laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw 
bank en vraag naar de voorwaarden.  

Als u het lidmaatschap van uw kind helaas wilt beëindigen verzoeken wij u dit aan te geven van de 
desbetreffende speltak en een email te sturen aan de penningmeester via 
penningmeester@scoutingdonbosco.nl zodat uw kind wordt uitgeschreven bij onze vereniging, bij 
scouting Nederland en de maandelijkse incasso niet meer plaats zal vinden per ingang van de 
eerstvolgende kalendermaand. 
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3.3 Aanschaf groepsdas 
De aanschaf van onze unieke groepsdas vindt plaats via de speltak. De betaling vindt eveneens plaats 
via een eenmalige automatische incasso waarvoor u apart toestemming geeft. Het formulier hiervoor 
krijgt u bij de speltak van uw kind samen met het inschrijvingsformulier en het formulier voor de 
maandelijkse incasso. De kosten voor de groepsdas in het scoutingjaar 2020/2021 bedragen € 10,-. 
 

3.4 Stichting Leergeld Parkstad 
Als scouting doen we ons best laagdrempelig te zijn en de contributie laag te houden. Toch kunnen er 
situaties ontstaan waardoor de contributie te duur is of wordt voor u. 

dat geval kunt u wellicht een beroep doen op de Stichting Leergeld Parkstad. Dit is een onafhankelijke 
stichting die zich inzet voor schoolgaande kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben - in financiële 
zin. Zij bemiddelen tussen ouders of verzorgers en gemeentes of andere instanties om bijvoorbeeld de 
contributie aan Scouting te betalen.  

Alle detailinformatie over de verschillende stappen van uw aanvraag en veel meer informatie kunt u 
vinden op de website van de Stichting Leergeld Parkstad. 

Internet www.leergeld.nl/parkstad 
Postadres Postbus 9, 6400 AA, Heerlen 
Kantooradres Luciushof - Putgraaf 3, Heerlen 
Telefoonnummer 045-574 3636 
E-mailadres info@leergeldparkstad.nl 

 

3.5 Kampen en weekenden 
Een keer per jaar is er per leeftijdscategorie een zomerkamp. Voor de welpen, kabouters, verkenners 
en gidsen is dat gedurende de eerste week van de schoolvakanties. Voor de rowans en sherpa’s is dat 
ook vaak het geval maar aangezien zij dit zelf plannen en organiseren kan dit ook op een ander moment 
plaatsvinden. Het zomerkamp is een week lang sport spel en ontspanning in thema. We slapen dan in 
tenten op officiële kampeerterreinen, meestal in België. De oudste speltakken gaan vaak verder 
Europa in. De kampen vormen het hoogtepunt van het scouting jaar. De weken voor het kamp worden 
besteed aan de voor bereidingen. De kampen vormen ook de activiteit die de meeste leden en oud 
leden zich nog tot jaren later precies kunnen herinneren en waar ze met veel plezier aan terug denken. 

Naast de zomerkampen gaan we ook jaarlijks een weekend met de hele groep op kamp: het 
groepsweekend Een weekend vol leuke en gezellige activiteiten en ook hier slapen we in tenten. Het 
weekend vindt altijd plaats voorafgaand aan de zomerkampen en is daarom voor de nieuwste leden 
een manier om vast te proeven aan kamperen met scouting. 

Naast de maandelijkse contributie vragen we een aparte bijdrage voor kampen en groepsweekend 
(weekendkamp met de hele groep samen). Voor het zomerkamp bedraagt dat per kind € 95,- en voor 
het groepsweekend €18,50. De betaling hiervan verloopt eveneens via eenmalige automatische 
incasso waar u apart toestemming voor geeft bij de inschrijving van uw kind voor het betreffende 
kamp. 
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4. Bestuur- en stafleden 
 

4.1 Bestuursleden groepsvereniging 
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit: 

Functie Naam E-mailadres Telefoonnr. 
Voorzitter Koen info@scoutingdonbosco.nl  
Groepsbegeleider Etienne   
Penningmeester Julien   
Secretaris Wim   
Algemeen lid Alice   

 

4.2 Bestuursleden beheersstichting 
Naast het dagelijks bestuur heeft Scouting Don Bosco nog een aparte stichting die zich inzet voor het 
onderhoud en beheer van ons gebouw. De groepsvereniging huurt het gebouw van de 
beheersstichting. Deze splitsing is historisch gemaakt op basis van juridisch advies van scouting 
Nederland en vrijwel alle verenigingen in Nederland zijn op deze manier juridisch gesplitst. 

Voor de uitvoering van onderhoudsklussen doet de Beheerstichting regelmatig een beroep op ouders 
en vrijwilligers uit onze groep, denk daarbij aan werkzaamheden tijdens NL Doet of het onderhouden 
van de groenvoorziening om het HK.  Vindt u het leuk om af en toe tijdens een gezellig klusmoment 
even samen de handen uit de mouwen te steken, neem dan gerust contact op met de voorzitter van 
de Beheerstichting 

Functie Naam E-mailadres Telefoonnr. 
Voorzitter Guido   
Penningmeester Alice   
Secretaris Barbara   
Gebouwbeheerder Bas   
Algemeen lid Bram   

 

4.3 Stafleden 
 

Speltak Naam Scoutingnaam 
Kabouters Lotte Driemke 
Kabouters Amber Hollie 
Kabouters Thijs Filibaqui 
Welpen Lola Mowgli 
Welpen Danique Chikai 
Welpen Wouter Hathi 
Welpen Bram Rikki Tikki Tavi 
Welpen Lynn Marala 
Gidsen Mick - 
Gidsen Danny - 
Gidsen Noa - 
Verkenners Guido - 
Verkenners Merijn - 
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Verkenners Jop - 
Sherpa’s Petra - 
Sherpa’s Dave - 
Rowans Rick - 
Pivo adviseur Danique - 
Pivo adviseur Wouter - 

5 Veiligheid 
Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. Kinderen en jongeren moeten zich in een 
uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel. Hierbij zijn een veilige 
speelomgeving, een veilig spel en een veilige sociale omgeving van groot belang. 

Binnen Scouting volgt de leiding daarom trainingen om op een verantwoorde wijze leiding te kunnen 
geven aan de jeugdleden. Scouting Nederland heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht 
gesteld voor alle vrijwilligers en besteedt aandacht aan sociale veiligheid. 

5.1 Vertrouwenspersoon 
Met de meeste vragen kunnen jeugdleden , hun ouders of vrijwilligers natuurlijk terecht bij de leiding 
of het bestuur van Scouting Don Bosco. Wanneer er onderwerpen zijn die zij niet met de leiding of het 
bestuur willen of durven te bespreken, kunnen zij contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. 
Hiervoor is door de groepsraad Esther aangesteld. Zij is jarenlang leidster geweest bij onze verkenners 
en gidsen en zij bezoekt onze vereniging nog geregeld bij groepsactiviteiten.  

Mocht u ergens mee zitten dan kunt u met haar contact opnemen. Zij neemt een onafhankelijke positie 
in en zal u helpen zoeken naar een oplossing. Uw vragen en opmerkingen zal ze vertrouwelijk 
behandelen. U kunt Esther bereiken via: 

Functie Naam E-mailadres Telefoonnr. 
Vertrouwenspersoon Esther   

 

6. Aanschaf scoutingmaterialen 
Voor uniformen, insignes en andere scouting zaken kunt u terecht bij de ScoutShop. Zij hebben een 
webshop maar er zijn ook verschillende ScoutShops verspreid over het land.  De dichtstbijzijnde 
ScoutShop vindt u in Sittard. 

Internet http://scoutshoplimburg.scouting.nl 
Adres Steegstraat 20, 6133 AL Sittard 
Telefoonnummer 046-4008 004 
E-mailadres limburg@scoutshop.nl 
Openingstijden Woensdag van 15.30 uur tot 18.00 uur 

Donderdag van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Zaterdag van 11.00 uur tot 14.00 uur 

 

De aanschaf van een uniform kan ook (tweedehands) via Marktplaats echter houdt er dan rekening 
mee dat bepaalde insignes op dat uniform verwijderd of vervangen moeten worden zodat het voldoet 
aan de eisen van Don Bosco. Stichting Leergeld kan ook bemiddelen bij de aanschaf van een uniform 
of andere (kampeer)benodigdheden.  


