HOERA!
MIJN KIND ZIT
OP SCOUTING!

HOERA!

MIJN KIND ZIT OP
SCOUTING!

ORGANISATIE SCOUTING TIFLO
Scouting wordt gerund door vrijwilligers,

belangrijke zaken besproken, zoals de

op bestuurlijk en op uitvoerend niveau.

jaarplanning, de groepsactiviteiten en de

De leiding van iedere speltak is

ontwikkeling van de groep en de leiding zelf.

Als eerste heten we uw kind en

verantwoordelijk voor de dagelijkse

u als ouder van harte welkom bij

gang van zaken binnen de speltak.

Groepsbegeleiding

Scouting Tiflo Aalsmeer.

De leidinggevenden organiseren

Ruben Wilhelmus en Kim van Baaren zijn onze

Nu uw kind op Scouting zit,

bijvoorbeeld de opkomsten, maar ook

groepsbegeleiders. Zij zijn er voor vragen

heeft u vast een aantal vragen!

kampen en andere speciale activiteiten.

van algemene aard, problemen, suggesties
en opmerkingen. Loopt u tegen iets aan

Wat is een opkomst en wanneer is zo’n

Heeft u vragen of opmerkingen?

wat u niet goed met de teamleider kunt

opkomst? Waar koop ik de juiste kle-

Dan kunt u terecht bij de teamleider

bespreken? Neem dan gerust contact op met de

ding? Met deze mini brochure worden

van de speltak van uw kind.

groepsbegeleiding. De groepsbegeleiders zijn
ook lid van het bestuur.

hopelijk uw eerste vragen beantwoord.
Bestuur en groepsraad
Scouting Tiflo is een scoutinggroep die

Onze Scoutinggroep wordt geleid door

Deskundigheid

met haar activiteiten op het land, maar

een bestuur. Het bestuur zorgt voor het

Naast plezier zijn deskundigheid en veiligheid

ook op het water actief is. Tijdens de

reilen en zeilen van de groep en alle grote

belangrijke elementen. De leidinggevenden

opkomsten doet uw kind verschillende

organisatorische zaken, zoals het gebouw

en bestuursleden van een Scoutinggroep

activiteiten en leert op deze manier

en de financiën. De groepsraad wordt

worden daarom ook regelmatig getraind.

allerlei vaardigheden.

gevormd door de leiding van alle speltakken,

De praktijkbegeleider ondersteunt hen bij

andere vrijwilligers en het bestuur.

het behalen of behouden van kennis en

We wensen uw kind en u alvast veel

De groepsraad vergadert 2x per jaar en

vaardigheden die nodig zijn voor hun functie

plezier bij onze groep!

tijdens deze vergaderingen worden

binnen Scouting. Ruben Wilhelmus en Kim van
Baaren zijn voor de Tiflo de praktijkbegeleiders.

LEEFTIJDSGROEPEN EN OPKOMSTEN
Onze scoutinggroep is opgebouwd uit

Kabouters

Loodsen

verschillende leeftijdsgroepen, ook wel

Elke zaterdagochtend doen deze meiden leuke

Leden ouder dan 18 jaar die geen

‘speltakken’ genoemd. Bij de Tiflo zijn er

activiteiten zoals knutselen, bakken, koken

leidinggevende of bestuurslid zijn, heten

zes speltakken: Bevers (5-7 jaar), Welpen en

en toneelstukjes opvoeren. Ieder jaar gaan zij

Loodsen. Zij hebben vaak een ondersteunende

Kabouters (7-11 jaar), Gidsen en Verkenners

samen met de Bevers en Welpen een weekend

rol binnen de groep en helpen incidenteel,

(11-16 jaar) en de Wilde Vaart (16-18 jaar).

weg en ze gaan zelfstandig op zomerkamp!

bijvoorbeeld tijdens activiteiten of kampen

Iedere speltak komt wekelijks samen;
dit heet een ‘opkomst’

Gidsen
Deze meiden verzamelen op zaterdagmiddag

Bevers

om te gaan zeilen op de Westeinderplassen.

Dit zijn de jongste leden van onze groep. Elke

Gedurende de wintermaanden werken zij o.a.

zaterdagochtend doen zij de meest gave dingen

aan de boot om deze weer vaarklaar te maken.

zoals knutselen, kokerellen en speurtochten

Ieder jaar gaan zij een weekend weg, doen ze

lopen. Ieder jaar gaan zij samen met de Welpen

mee aan de Kaagcup en gaan ze samen met de

en Kabouters een weekend weg en ze gaan

Verkenners op zomerkamp.

zelfstandig op zomerkamp!
Verkenners
Welpen

Elke zaterdagmiddag komen deze jongens

Voor deze jongens staat de zaterdagochtend in

bij elkaar en gaan ze van en met elkaar leren

het teken van stoere dingen zoals buiten spelen,

zeilen, wrikken en roeien. Ieder jaar gaan zij een

proefjes doen en de meest uiteenlopende

weekend weg, doen ze mee aan de Kaagcup en

groepsspellen. Ieder jaar gaan zij samen met

gaan ze samen met de Gidsen op zomerkamp.

de Bevers en Kabouters een weekend weg,
ze gaan zelfstandig een weekend weg en op

Wilde Vaart

zomerkamp!

Deze jongeren komen iedere vrijdagavond bij
elkaar om verschillende dingen te ondernemen
of om gewoon gezellig samen te zijn.

Opkomsttijden
Zoals u heeft kunnen lezen, zijn er bij de
Tiflo zes speltakken. Hieronder ziet u
wanneer welke speltak opkomst heeft.
Bevers

Zaterdag

09:30 - 11:30 uur

Welpen

Zaterdag

09:30 - 11:30 uur

Kabouters

Zaterdag

09:30 - 11:30 uur

Gidsen

Zaterdag

13:30 - 16:30 uur

Verkenners Zaterdag

13:30 - 16:30 uur

Wilde Vaart Vrijdag 20:00 - 22:00 uur

HOE GAAT DAT NOU, ZO’N OPKOMST?
Openen en sluiten

Activiteiten en kamp

Vanaf de Bevers t/m de Verkenners beginnen

Regelmatig organiseren we bijzondere

Uniform

en sluiten we de opkomsten met de hele

activiteiten voor en door onze leden.

Net als bij een sportteam zijn wij als scouts ook

speltak. De manier waarop verschilt per speltak.

Voorbeelden hiervan zijn de verkoop van

herkenbaar. Daarom dragen we een ‘uniform’

Dit zijn ook de momenten waarop de leiding

scoutingloten, een klusdag als onderdeel van

bestaande uit een eigen trui en een groepsdas.

zaken uitlegt, bespreekt of uitdeelt.

NL-Doet, de jaarlijkse PlantenBakkenActie, de

Alle scoutingverenigingen hebben hun

Sinterklaasactie met een Sinterklaasopkomst

eigen das, waardoor je de leden van andere

etc.

scoutinggroepen makkelijk kan herkennen bij

Aanwezig en afmelden
Het is natuurlijk de bedoeling dat uw kind

regionale of landelijke evenementen.

iedere opkomst aanwezig is. De leiding doet

Kamp en kamperen zijn elementen die

elke week hun uiterste best om een gevarieerd

bij Scouting horen en bijdragen aan de

Het uniform verschilt per speltak, maar

en actief programma voor te bereiden.

ontwikkeling van kinderen en jongeren.

iedereen draagt een Tiflo-das.

Kan uw kind een keer niet komen? Bel of mail

Bij de nadere toelichting van de speltakken

dan tijdig naar de leiding om dit te laten weten!

valt te lezen dat alle speltakken op kamp

De gegevens vindt u achterin deze brochure.

gaan, maar de frequentie hiervan verschilt
per speltak.

Veiligheid voor alles
Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij

Kampgeld

Scouting. Kinderen en jongeren moeten zich in

Het kampgeld is geen onderdeel van de

een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen

contributie. Voor elk kamp moet dus extra

door het spelen van het Scoutingspel. Ook op

betaald worden. Het kampgeld komt dan ook

het vlak van sociale veiligheid zijn er duidelijke

geheel ten goede aan de kinderen die meegaan.

afspraken gemaakt en worden er handvatten
geboden. Zo vragen wij van al onze vrijwilligers
een Verklaring Omtrent het Gedrag en streven we
ernaar dat er binnen ieder leidingteam in ieder
geval één iemand met een EHBO-diploma is.

Bevers

Rode trui

Welpen

Groene trui

Kabouters

Lichtblauwe trui

Gidsen

Paarse trui

Verkenners Donkerblauwe trui
Wilde Vaart Zwarte trui

INSTALLEREN EN
OVERVLIEGEN
HOE GAAT DAT?

COMMUNICATIE

Installeren

Oudercontact

Nieuwe leden worden jaarlijks officieel geïnstalleerd; ze horen er

Goed contact met ouders vinden we belangrijk. We doen dit op

na deze ceremonie echt bij. Ouders, opa’s en oma’s en anderen zijn

verschillende manieren namelijk d.m.v. e-mails en brieven.

welkom tijdens deze ceremonie.

Als groep hebben we ook een website: www.tiflo.nl

Meestal worden er meerdere kinderen tegelijkertijd geïnstalleerd. Van

We vinden het ook belangrijk om te horen hoe de kinderen

tevoren oefenen we het installeren met elkaar. Tijdens het installeren

Scouting ervaren. Alle feedback is dan ook welkom!

komt elk kind naar voren en geeft de linkerhand aan de leiding.
Met de rechterhand maakt het kind de Scoutinggroet en spreekt de

Zijn er speciale zaken waar we rekening mee moeten houden,

Scoutingbelofte uit. Het nieuwe lid krijgt daarna het installatieteken,

bijvoorbeeld het dieet van uw kind? Geef het aan ons door!

het speltakteken en het naambandje van de groep op de trui gespeld.

Ook als er iets speelt waardoor uw kind even niet lekker in

Ten slotte mag de groepsdas om!

zijn vel zit, horen we het graag. We kunnen hier dan op inspelen.

Overvliegen

Jaarplanning

Als een kind oud genoeg is, gaat het naar de volgende speltak. Binnen

Doorgaans hebben we iedere week opkomst behalve gedurende de

Scouting heet dit ‘overvliegen’. De leiding van de twee speltakken

schoolvakanties. De jaarplanning op onze agenda laat zien wat er

overlegt hier samen over en bespreekt dit ook met de ouders.

verder allemaal op de agenda staat.

Natuurlijk zorgen we voor een soepele overgang, daarom wordt er
meestal in groepjes overgevlogen. De kinderen die overvliegen, mogen
voordat zij gaan overvliegen eerst al een keer kijken bij de volgende
speltak.

FINANCIËN EN VERZEKERINGEN
Wat kost dat?

Wat krijgt uw kind voor dit geld?

Hoe is Scouting verzekerd?

Ieder lid van de Tiflo betaalt contributie en

Het belangrijkste is natuurlijk het lidmaatschap

Scouting Nederland heeft een collectieve

is automatisch lid van Scouting Nederland.

van onze Scoutinggroep. Dit houdt in dat

verzekering. Deze kent een dekking voor

De hoogte van de contributie is per speltak

uw kind wekelijks mag meedraaien met

particulier veroorzaakte schadegevallen

verschillend en wordt door middel van een

de opkomsten! Van de contributie wordt

en is aanvullend op de eigen

automatische incasso aan het begin van

het lidmaatschap bij Scouting Nederland

aansprakelijkheidsverzekering.

ieder kwartaal afgeschreven. De exacte

betaald, gaat een deel naar de speltak voor

contributiebedragen zijn op onze website

de opkomsten, onderhouden we onze 2

Ook heeft Scouting Nederland een

te vinden.

onderkomens, kampeermaterialen en vloot.

ongevallenverzekering.

Ook krijgt uw kind 4x per jaar het Scouting
Magazine, een scoutscard en je kunt meedoen

Meer informatie staat op www.scouting.nl

met landelijke activiteiten.

Scouting Tiflo Aalsmeer

Penningmeester

Bevers

bevers@tiflo.nl

Stommerweg 13

Anja van Leeuwen

Welpen

welpen@tiflo.nl

1431 ES Aalsmeer

penningmeester@tiflo.nl

Kabouters

kabouters@tiflo.nl

Gidsen

gidsen@tiflo.nl

info@tiflo.nl
Groepsbegeleiders

Verkenners verkenners@tiflo.nl

Voorzitter

Ruben Wilhelmus en Kim van Baaren

Wilde Vaart 	wildevaart@tiflo.nl

Jos Meijer

ruben.wilhelmus@tiflo.nl

Jos.meijer@tiflo.nl

kim.vanbaaren@tiflo.nl

