
 

 

Informatiebrief Scouting Veghel 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers van onze jeugdleden, 
 
In deze brief willen we zo kort en bondig mogelijk uitleggen hoe Scouting Veghel in elkaar zit. 
We hopen jullie daarmee meer duidelijkheid te geven, zodat je weet waar je eventueel terecht kunt 
als er vragen zijn of als er zaken zijn waar je meer uitleg over wilt. 
 
Wat is Scouting 
Allereerst is het misschien fijn om te weten wat onze doelstelling precies is: 
 
Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee jongeren in een veilige en leerzame 
speelomgeving worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen, ongeacht culturele 
achtergrond, afkomst, geloof, beperking of politieke overtuiging. 
 
Scouting richt zich daarmee, anders dan een sportclub, op de totale ontwikkeling van haar leden, 
omdat er wordt gewerkt in meerdere activiteitengebieden, waarvan sport en spel er 1 is. Daarbij 
krijgen kinderen naarmate ze ouder worden steeds meer verantwoordelijkheden en leren ze om te 
gaan met hun medescouts en met de natuur. 
Scouting Nederland heeft meer dan 100.000 leden verdeeld over meer dan 1000 Scouting 
groepen. 
 
Scouting Veghel (www.scoutingveghel.nl) 
Scouting Veghel is een vereniging. We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 41080553. Scouting Veghel heeft ongeveer 130 jeugdleden en leiding. Er zijn ook 
plusscouts. Dat zijn volwassenen die te oud zijn om bij een jeugdgroep te horen (21+) en die geen 
leiding (meer) zijn. Zij helpen de groep bij grotere activiteiten, onderhoudsklussen etc. 
 
De groepsraad 
Het hoogste orgaan binnen onze vereniging is de groepsraad, dat zijn alle leden en leiding vanaf 
16 jaar. De groepen worden per leeftijdsgroep (officieel: speloverleg) vertegenwoordigd door 1 
ouder en als de leeftijdsgroep 16 jarigen heeft, door een 16-plusser uit die groep. Iedere leider en 
plusscout is ook lid van de groepsraad. 
 
De groepsraad komt 2 maal per jaar bij elkaar, in maart en in november. In november wordt de 
begroting voor het komend jaar door de penningmeester ter accordering verstrekt en in maart 
wordt de jaarrekening overgelegd en wordt de penningmeester gedéchargeerd voor het gevoerde 
beleid op voordracht van de kascontrole commissie. De groepsraad wordt geleid door de 
verenigings(groeps)voorzitter. 
 
De groepsraad benoemt het groepsbestuur, een voorzitter, secretaris en een penningmeester. 
De groepsraad benoemt ook een groepsbegeleider (dat kunnen ook meerdere personen zijn die 
als team samenwerken) en een praktijkbegeleider . 
 
De groepsbegeleiding begeleidt het leidingteam in de ruimste zin van het woord en de 
praktijkbegeleider ondersteunt iedere individueel leidinggevende en het leidingteam bij het 
verwerven van de juiste kwalificaties om hun functie te mogen en kunnen uitoefenen.  
 
De volledige organisatie van een scoutinggroep vind je in het huishoudelijk reglement: 
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/huishoudelijk-reglement-
scouting-nederland/2428-huishoudelijk-reglement-scouting-nederland-1/file 
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Het groepsoverleg 
Periodiek komen de leiding en afgevaardigden van stam en plusscouts samen voor het 
groepsoverleg. Hier worden de dagelijkse zaken besproken, zowel op het gebied van de 
vereniging als op het gebied van de groepsactiviteiten, die van algemeen belang zijn. Bij het 
groepsoverleg is een lid van het dagelijks bestuur aanwezig om eventuele zaken uit het 
bestuursoverleg aan de groepen mede te delen en te bespreken. Het groepsoverleg wordt geleid 
door de groepsbegeleiding. 
 
Scouting Nederland (www.scouting.nl) 
Scouting Veghel is lid van Scouting Nederland. We spelen het spel volgens de richtlijnen van 
Scouting Nederland en we houden ons aan de regels die door Scouting Nederland worden gesteld 
aan onze vereniging, onze leden, opleidingen en veiligheid. Kijk op www.scouting.nl voor veel 
meer informatie. 
 
De voordelen van Scouting Nederland zijn dat we er alle informatie kunnen krijgen die we nodig 
hebben, dat opleidingen verzorgd worden en dat we niet alles zelf hoeven uit te vinden. We 
kunnen onze kwaliteit meten en onze leden kunnen gemakkelijk in contact treden met alle andere 
Scoutingleden in Nederland. Daarnaast is Scouting Nederland lid van de wereldorganisaties van 
Scouting. Via de Scouting Academy kunnen we ons op elk gewenst gebied laten trainen. 
 
Doordat we lid zijn van Scouting Nederland dragen we een deel van de contributie af. Dit jaar is 
dat € 22,90 per kind. Daarvoor krijgt ieder lid 4 x per jaar Scouting Magazine in de bus. Er is 
ledenvoordeel via de Scoutcard en we zijn automatisch verzekerd voor aansprakelijkheid en 
ongevallen. De Scoutshop is er voor alle Scoutingleden en heeft alles op het gebied van 
uniformen, maar ook alles om op avontuur te gaan. Alle gegevens van onze leden worden AVG 
proof verwerkt in Scoutsonline. 
 
Bijeenkomsten, kampen en weekenden. 
Een scoutingjaar kenmerkt zich in grote lijnen door: 
• Wekelijkse bijeenkomsten per groep in ons gebouw de Hopman Joosten Blokhut (die overigens 

van steen is) 
• Opening scoutingjaar waarvoor alle leden uitgenodigd worden: in het 1e weekend na de 

zomervakantie 
• Jota (jamboree in the air) weekend in de herfstvakantie voor scouts, verkenners en explorers 
• Weekend of weekenden op de blokhut 
• Zomerkamp in een ander Scoutinggebouw of kamperen in Nederland of in het buitenland 
• We organiseren feestelijke momenten met Sinterklaas, Carnaval etc. 
• We organiseren sponsoracties om wat extra geld in kas te krijgen voor onze jeugdactiviteiten 
 
AVG/Privacywetgeving 
Scouting Veghel hanteert een privacyreglement waarin precies is geregeld welke gegevens we 
bewaren, met welke reden en hoe lang. Zo bewaren we summiere contactgegevens zoals een 
adres en e-mailadres ook na beëindiging van het lidmaatschap om mensen terug te kunnen vinden 
bij feestelijke activiteiten zoals jubilea. 
Gegevens worden veilig bewaard in de online omgeving van Scouting Nederland. 
Aan het begin van ieder seizoen zullen we ieder jaar opnieuw vragen om alle noodzakelijke 
persoonlijke (ook noodzakelijke medische) gegevens. Deze worden aan het eind van het jaar 
vernietigd. Zoals bij alle persoonsgegevens kun je Scouting Veghel vragen om, na beëindiging van 
het lidmaatschap geheel verwijderd te worden uit de systemen. De AVG/privacy valt onder 
verantwoordelijkheid van het groepsbestuur, te bereiken via bestuur@scoutingveghel.nl 
 
Veiligheid 
Behalve voor fysieke veiligheid zorgt Scouting Veghel ook voor persoonlijke veiligheid. 
Zo hebben al onze leidinggevenden een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) afgegeven. 
Er is een vertrouwenscontactpersoon waar ieder lid terecht kan als hij/zij onheus wordt bejegend of 
seksueel wordt geïntimideerd. Onze vertrouwenspersoon is: Meike van Doorne te bereiken via 06-
41 81 14 36 en meike150577@gmail.com 
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Brandveiligheid 
Onze blokhut wordt met regelmaat gecontroleerd. Er is brandalarmering en vluchtwegindicatie. 
Vluchtplannen hangen bij de deuren. Nooddeuren zijn voorzien van een panieksluiting.  
 
Legionella 
Omdat onze accommodatie wordt verhuurd aan andere scoutinggroepen/jeugdverenigingen en er 
door onze eigen groepen ook wordt overnacht wordt de waterleiding regelmatig op legionella 
gecontroleerd. Er is een legionella controleschema aanwezig.  
 
Financiën 
Wij krijgen op 4 manieren geld binnen voor onze activiteiten, dat zijn: 
• contributie 
• subsidie 
• kamp- of weekendbijdrage 
• opbrengsten van sponsoractiviteiten 
 
Contributie 
Ieder jeugdlid en de plusscouts betalen contributie per jaar. Dit verschilt per groep. De contributie 
wordt aangepast als de inflatie daartoe aanleiding geeft, de contributie van Scouting Nederland 
wordt verhoogd of als structureel blijkt dat de optelling van alle inkomsten de uitgaven niet zou 
dekken. Tot op heden hebben we een gezonde financiële situatie, d.w.z. we kunnen reserveren 
voor het onderhoud van onze accommodatie en alle jeugdactiviteiten die we wensen kunnen 
worden uitgevoerd. Voor actuele contributies verwijzen we naar onze website 
www.scoutingveghel.nl 
 
Van de gemeente ontvangen we activiteitensubsidie per lid en een basis subsidiebijdrage.  
 
Onze accommodatie de Hopman Joosten Blokhut 
Zowel het gebouw als de grond er omheen zijn eigendom van de vereniging. Daar zijn we erg blij 
mee, want dat maakt ons onafhankelijk voor wat betreft het gebruik en het onderhoud. We zorgen 
dus zelf voor het onderhoud en worden hiervoor door de gemeente gesubsidieerd. 
 
Verhuur 
De blokhut kan worden verhuurd aan jeugdgroepen, zoals andere scoutinggroepen die er hun 
kamp of weekend willen houden. Op de website www.scoutingveghel.nl zijn daarover alle 
bijzonderheden te vinden. Het normale gebruik door onze groepen en eventueel extra gebruik dat 
vooraf in de agenda is vastgelegd gaat altijd voor op verhuur. Indien belangen elkaar kruisen wordt 
er met de groepen overlegd voor een mogelijke oplossing. 
 
De verhuurinkomsten worden vanaf 2020 afgetrokken van onze gemeentelijke 
accommodatiesubsidie. Dus verhuren als extra bron van inkomsten en daarmee ook een 
eventuele noodzakelijkheid om de accommodatie ten verhuur aan te bieden is daarmee 
weggevallen. Desalniettemin blijven we voorlopig verhuren aan Scoutingroepen en andere 
daarmee vergelijkbare organisaties.  
Verhuur voor feesten en partijen is nooit toegestaan. Dit werkt paracommercie in de hand (het 
benadelen van de plaatselijke horeca) en dat is in onze gemeente verboden. 
 
Buurtvereniging Dorshout 
Met de buurtvereniging Dorshout hebben we een uitstekende verstandhouding. Zij maken dan ook 
wekelijks gebruik van onze accommodatie. 
 
Ouderparticipatie - iets voor jou? 
Een vereniging zoals Scouting Veghel heeft veel ballen hoog te houden en al onze leiders en 
plusscouts zijn vrijwilligers die hun vrije tijd met veel enthousiasme besteden aan het plezier van 
onze jeugdleden. 
 
Er zijn echter ook veel zaken waar we extra hulp voor kunnen gebruiken. Dat zijn: 
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• kinderen wegbrengen naar een buitenactiviteit of op kamp 
• oudervertegenwoordiger groepsraad 
• periodiek schoonmaken van onze blokhut 
• onderhoud uitvoeren, zoals schilderwerk en kleine klussen, etc. 
 
Daarnaast zoeken we altijd naar nieuwe vrijwilligers die onze groepen kunnen leiden en 
begeleiden. Scouting zorgt voor gratis goede trainingen waarmee je je als leider/leidster 
kwalificeert. 
 
Heb jij zin en tijd om ons te helpen? 
Laat ons weten wat je graag wilt doen of welke ideeën je hebt, daar zijn we benieuwd naar! 
 
Meer informatie 
Wil je meer weten over Scouting Veghel? Neem contact met ons op via  
bestuur@scoutingveghel.nl  
 


