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Informatie nieuwe leden Scouting St. Lucia Simpelveld
Scouting is echt iets voor jou, als je houdt van actie, afwisseling, een uitgebreid spelaanbod,
kameraadschap, knutselen, vuur maken, zelf koken, plezier en (misschien wel het leukste)
ZOMERKAMP!!! Je bent al razend enthousiast en zou graag heel graag bij de scouting
willen.... Dat kan!!!
Hieronder vind je alle informatie voor nieuwe leden, hier staat ook bij wanneer welke speltak
opkomst heeft. Kom gerust een keertje (vrijblijvend) kijken en meedoen, dan kun je zelf zien
of je het leuk vindt!

Scouting St. Lucia Simpelveld
De vereniging scouting Sint Lucia is medio 2014 verdeeld in een tweetal aparte entiteiten. De
groepsvereniging die direct betrokken is bij de speltakken, zij gaan in principe over alle
activiteiten die de vereniging met betrekking tot onze jeugdleden organiseert, zoals
opkomsten, zomerkamp en extra activiteiten.
Daarnaast is er een beheerstichting die zich met name bezighoudt met onroerende zaken
zoals het gebouw en het terrein. Deze herstructurering is gedaan op verzoek van scouting
Nederland en deze opzet geldt nu voor alle Nederlandse scouting verenigingen.
Groepsvoorzitter:
Patrick Leclaire
Giezerstraat 8
6369 HD Simpelveld
tel. 06-52332572

Stichtingsvoorzitter:
Bert Robroek
Houbierstraat 33
6369 CB Simpelveld
tel. 06-15052272

Groepssecretaris:
Kyara Hamers
Stampstraat 111
6369 BC Simpelveld
tel. 06-53910526

Stichtingssecretaris:
Sjaak Seroo
Irmstraat 92
6369 VB Simpelveld
tel. 06-27888290

Groepspenningmeester:
Marianne Habets
Lange Graaf 15
6369 CX Simpelveld
tel. 045-5441846

Stichtingspenningmeester:
Marianne Habets
Lange Graaf 15
6369 CX Simpelveld
tel. 045-5441846

Overige bestuursleden:
Rick Moonen, Nadine Basten, Marijke
Kleijnen

Overige bestuursleden:
Rik Bisschoff, Roy Moonen, Timo Seroo,
Wilco Wetzels, Mischa Nelis

Contactpersonen speltakken:
Bevers
Welpen
Scouts
Explorers
Stam

Monique Dirks
Timo Seroo
Nadine Basten
Rick Moonen
Momenteel niet actief

06-83605944
06-14303051
06-58847050
06-14206399
06-

Rabobank rekeningnummer: NL46RABO0147590450
Website: www.scoutingsimpelveld.nl | Inschrijven: https://inschrijven.scoutingstlucia.nl
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Opkomst
De opkomsten vinden plaats in en bij het Scoutinggebouw “H.K. Het Juweeltje” van Scouting
St. Lucia (Sportlaan 1a).
Scouting St. Lucia Simpelveld
HK Het Juweeltje
Sportlaan 1a
6369 VC Simpelveld
Op dit moment worden de volgende opkomsttijden gehanteerd:
Bevers:
Welpen:
Scouts:
Explorers:
Stam:

Vrijdag van 18:00 tot 19:30
Vrijdag van 18:30 tot 20:30
Zaterdag van 10:00 tot 12:00
Vrijdag van 19:00 tot 21:00
Vrijdag van 20:00 tot 22:00

Mocht er door omstandigheden geen opkomst zijn, of een andere opkomsttijd, dan
ontvangen u en uw kind hiervan tijdig bericht via e-mail, WhatsApp (ouder info app) en vaak
ook nog via briefjes die na de opkomst uitgedeeld worden.
Als uw kind verhinderd is, kan het zich of telefonisch bij een van de leidsters/ leiders of
tijdens een van de voorgaande opkomsten afmelden.
In de periode juli en augustus (zomervakantie) is er geen opkomst. Wel gaan we in die
periode een week op bivak (zie punt bivak), waarvoor opgave mogelijk is via het digitale
aanmeldingsformulier bivak, dat ruim van tevoren gepubliceerd zal worden op
https://inschrijven.scoutingstlucia.nl.

Uniform
We zijn een scoutinggroep en willen daar ook voor uitkomen. Daarom dragen we tijdens alle
bijeenkomsten het uniform. Uw kind zal te zijner tijd geïnstalleerd worden als een echte
scout. Tot aan de installatie is het dragen van een uniform niet verplicht, maar mag uiteraard
wel, des te leuker, sommige speltakken verplichten dit wel, informeer hiernaar. Na de
installatie is een uniform altijd verplicht. Wij raden u wel aan om een das en dasring aan te
schaffen zodat ze toch het gevoel hebben er al echt bij te horen. Das en dasring kunt u bij
ons tegen de daarvoor op dat moment geldende, door de scoutshop vastgestelde prijzen
kopen.
Das marineblauw:
Das groepsbadge:
Dasring:

€ 8,00
€ 2,00
€ 3,00

Op de blouse hoort het speltakteken (kosten € 2,00) thuis en op de das komt de
groepsbadge (in het verleden de districtsbadge). Beide dient u zelf te kopen, het
speltakteken kunt u zowel bij de scoutshop als bij ons kopen, de groepsbadge is alleen bij
ons verkrijgbaar. Wij adviseren u om alles bij ons te kopen dan heeft u altijd de juiste spullen.
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De dichtstbijzijnde scoutshop bevindt zich voor onze groep in Sittard:
Scoutshop Limburg
Steegstraat 20
6133 AL Sittard
Tel 046-4008004
Openingstijden:
Woensdag: 15:30 - 18:00
Donderdag: 19:00 - 21:00
Zaterdag:
11:00 - 14:00
E-mail:
Website:

limburg@scoutshop.nl
www.scoutshop.nl of https://scoutshoplimburg.scouting.nl/

Indien uw zoon/dochter meerdere jaren bij scouting blijft zal hij/ zij bij het bereiken van een
bepaalde leeftijd van speltak wisselen, hetgeen inhoudt dat er een andere blouse gekocht zal
moeten worden. Bij de blouse wordt bij officiële gelegenheden een donkerblauwe
spijkerbroek gedragen.

Speltak
Binnen het spel van scouting onderscheiden we meerdere speltakken (leeftijdsgroepen). De
speltakken bij scouting St. Lucia zijn op dit moment als volgt:
Bevers:
Jongens en meisjes van 4,5 jaar t/m 6 jaar (eind groep 3).
Welpen:
Jongens en meisjes van 7 jaar (begin groep 4) t/m 10 jaar (eind groep 6).
Scouts:
Jongens en meisjes van groep 7 t/m 13 jaar (eind eerste brugklas).
Explorers:
Jongens en meisjes vanaf 2e klas voortgezet onderwijs t/m 18 jaar.
Stam:
Jongens en meisjes vanaf 18 jaar. De stam is een gemengde jongeren speltak, waarin de
jeugd zelfstandig hun opkomsten houdt, zonder toezicht van leiding, maar wel onder
begeleiding op afstand van de leiding. Later is er ook nog een mogelijkheid om bij de leiding
te gaan.
Wanneer iemand wisselt van speltak, dan spreken wij van "overvliegen", dit gebeurt meestal
in de maand juni of juli tijdens de installatie.
Welpen maken voor het leren van het spel van scouting gebruik van hun eigen wereld. Deze
wereld wordt beschreven in het Jungleboek.
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Contributie
De contributie bedraagt € 8,- per maand. Bij betaling van meerdere maanden ineens bieden
wij u een korting: de contributie per kwartaal bedraagt € 22,50. U draagt zelf zorg voor de
betaling op onderstaande rekening. Dat mag maandelijks, maar ook in een keer voor een
langere periode (voorkeur).
Rabobank rekeningnummer:

Rabobank Simpelveld NL46 RABO 0147590450 t.n.v.
Scouting St. Lucia

Scouting St. Lucia is een onderdeel van de landelijke scouting organisatie en behoort tot de
Regio Scouting Parkstad. Als gevolg daarvan moeten ook wij weer aan beide organisaties
contributie betalen. Ongeveer 1/3 deel van de contributie gaat naar beide organisaties. In ruil
daarvoor is uw kind verzekerd voor de tijden van een bijeenkomst c.q. activiteit en ontvangt u
het scoutingmagazine. Met het geld wat overblijft organiseren wij activiteiten, maar u begrijpt
dat we hiervan niet alles kunnen betalen. Het kan daarom voorkomen dat we voor grote
activiteiten een aparte bijdrage vragen, maar daarvan krijgt u dan ruim van tevoren bericht.

Bivak
Voor wat het bivak betreft is er een aparte regeling. De kosten van een geschikte bivakplaats
en het organiseren van zo'n bivak zijn zo hoog dat we hiervoor een extra bijdrage vragen
voor de hele week. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de prijs per overnachting
en de locatie. Uiteraard proberen wij de bijdrage zo laag mogelijk te houden. Van de bijdrage
dient een gedeelte aanbetaald te worden bij opgave. Dit geld is voor de reservering van het
bivak en wordt bij een eventuele afmelding niet terugbetaald. Het resterende bedrag kan in
gedeeltes tot de op het aanmeldingsformulier aangegeven datum, gestort worden, op de
bankrekening van scouting St. Lucia. Daarna starten we met inkopen. U zult begrijpen dat bij
een afmelding binnen 4 weken voor het bivak, het geld niet geretourneerd kan worden
wegen reeds gemaakte onkosten.

Vragen?
Wanneer u vragen heeft met betrekking tot zaken die rechtstreeks met de groep te maken
hebben, zoals bijv. opkomsten, uniformen etc. kunt u zich voor of na de opkomsten wenden
tot een van de leid(st)ers van de groep die uiteraard elke opkomst aanwezig zijn.
Voor bestuurlijke en/ of organisatorische vragen kunt u zich wenden tot het groepsbestuur:
Scouting St. Lucia
Correspondentieadres:
K. Hamers
Stampstraat 111
6369 BC Simpelveld
Tel. 06-53910526
E-mail kyara.hamers@hotmail.com

Informatie nieuwe leden | Scouting St. Lucia Simpelveld | versie 07.2022

5

