SCOUTS 61 SINT-JOZEF
MERKSEM

INLICHTINGENBOEKJE
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Woordje vooraf
Beste ouders
Met dit handige infoboekje willen wij u een beetje meer op de hoogte brengen van de
werking van ‘den 61.’ Wij beseffen ook wel dat dit boekje niet volledig is, maar we
proberen u via deze weg toch zo goed mogelijk in te lichten.
Natuurlijk kan u steeds de leiding aanspreken mocht u vragen hebben rond onze
werking. Zij staan steeds paraat om u te helpen en op weg te wijzen.
Samen met u willen wij van dit scoutsjaar een leuk, avontuurlijk, maar vooral speels
jaar maken. Af en toe laten wij misschien ergens een steekje vallen, want ook voor
ons is dit een continu proces van leren en bijleren. Toch kunnen wij garanderen dat
onze leidsters en leiders er iedere zondag met volle moed terug tegenaan willen
gaan. Elke zondag proberen ze uw zoon een onvergetelijke dag te bezorgen.
Wij beseffen maar al te goed dat wij een hele verantwoordelijkheid hebben, maar wij
hopen dat wij uw vertrouwen mogen genieten om samen te werken aan waarden en
normen binnen onze scouts. Wij proberen uw zoon zijn blik te verruimen en zijn
bagage te vergroten. Bij Kapoenen is dit vooral nog gefocust op het samen spelen en
het samen ontdekken, maar bij de oudere takken is het meer gericht op het zelf
realiseren.
Wij bieden uw zoon een veilige thuishaven om op eigen niveau en volgens eigen
kunnen zichzelf te ontwikkelen en zich in een groep thuis te voelen. Dit loopt zeker
niet altijd van een leien dakje, maar wij zien dit als een uitstekende leerschool voor
zowel jong àls oud.
Geef af en toe uw leiding een schouderklopje, want dat verdienen ze zeker! Maar
durf hen ook te vertellen als u ergens niet volledig mee akkoord bent. Ze zullen
samen met u naar een oplossing zoeken en naar de toekomst toe hieraan blijven
werken.
Indien u toch met een groter probleem zit, kan u altijd terecht bij de groepsleiding. U
vindt hen elke zondag wel op het lokaal, maar ze zijn ook bereikbaar via e-mail of in
dringende nood zelfs via gsm.
Aarzel alleszins niet om contact met ons op te nemen. Zo kunnen problemen worden
verholpen voor ze escaleren en hebben zowel uw zoon, uzelf als de leiding er een
beter gevoel bij.
Wij wensen u alvast veel leesplezier!
Uw groepsleiding anno 2016 – 2017
Yaro – Pieter-Jan D.S. – Pieter-Jan C. - Maarten
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Nieuw?
wie?
Wij zijn Scouts 61 Sint-Jozef Merksem oftewel kortweg ‘den 61.’ Wij zijn een
jongensscouts die is opgericht in 1945. De structuur van onze groep kan u lezen in
het volgende deeltje.

waar?
Onze lokalen zijn gelegen in de Terlindenhofstraat 204a in Merksem. Ze bevinden
zich in de kelders van het kasteel Runcvoorthof. Ze grenzen aan een groot park met
veel ruimte om te spelen.

wanneer?
Onze vergaderingen vinden elke zondag plaats op het lokaal en starten om 10u en
duren tot 17u. Af en toe zijn er tijdens het jaar familiezondagen en kan uw zoon
gezellig thuis blijven.

voor wie?
Alle jongens vanaf 6 tot 17 jaar zijn welkom. Iedereen mag eerst drie keer proberen
om te zien of hij het leuk vindt. Tijdens deze periode is hij gratis verzekerd. Daarna
zal de leiding een afspraak maken om uw zoon definitief in te schrijven.
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Wie zijn we?
den 61
Even kort voorstellen: u kent Scouts 61ste Sint-Jozef ondertussen of u zal na het lezen
van dit 61-infootje toch een duidelijker beeld van ons hebben. Met het wekelijks en
vrijwillig engagement van onze leiding en vele ouders proberen wij aan een goede
scouts te bouwen waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt. Hierbij
worden we ondersteund door het district, de gouw en het verbond. Den 61 bestaat
uit vier takken onder het wakende oog van een leidingsploeg, vier groepsleiders en
het groepscomité. Voorts is er een rijke traditie aan activiteiten, maar daar komt in
het vervolg van dit boekje ruimschoots meer over te weten.

4 takken
-

Kapoenen
Welpen
Jongverkenners
Verkenners

6-8 jaar
8-11 jaar
11-14 jaar
14-17 jaar

leidingsploeg
De leidingsploeg is een verzameling van creatieve en actieve scoutsgeesten die elke
zondag hun engagement tentoonspreiden. Ze geven het beste van zichzelf om iedere
scoutsdag tot een toffe ervaring te maken. Maar niet alleen op zondag bouwen ze aan
de scouts. Daarnaast organiseert de leidingsploeg ook kookavonden, een truffelslag,
Scherpenheuvel, …
Ze staan uiteraard ook steeds paraat om uw vragen te beantwoorden of gewoon om
een leuke babbel te doen. Spreek hen gerust aan op zondag of op een andere
activiteit!

groepsleiding
De groepsleidingsploeg bestaat uit 4 groepsleiders (Yaro Meeusen, Pieter-Jan De
Smet, Pieter-Jan Caals en Maarten Meys). Deze vier personen willen de leidingsploeg
stimuleren en motiveren in hun activiteiten. Ook zijn ze er om te zorgen dat de
eigenheid van den 61 blijft leven en leiden ze de vergaderingen. Algemeen
begeleiden ze de leidingsploeg, stimuleren ze het volgen van extra vorming en
overleggen ze met het groepscomité. Natuurlijk kan u ook steeds bij de groepsleiding
terecht met vragen, suggesties en/of opmerkingen.
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Groepscomité
leden
Volgende personen zijn lid van het groepscomité:
Jimmy Mariën (voorzitter), Johan Vanderheyden (penningmeester), Geert Michiels
(secretaris), Frank Devos, Tom Knollenburg, Oliva Philipsen, Gunther Van
Croonenborch, Gwendolyne Spanoghe, Leen Janvier, Petra Van De Walles, Evi
Marblie en Kim Du Bois. De 3 eerst vermelde personen vormen samen de Raad van
Bestuur. Ook de groepsaalmoezenier (Luc Deklever) en de groepsleiders (Yaro
Meeusen, Pieter-Jan De Smet, Pieter-Jan Caals en Maarten Meys) zijn automatisch lid
van het groepscomité.

Het groepscomité houdt zich o.a. bezig met :
- aankoop materialen
- onderhoud lokalen
- planning op langere termijn
- contacten onderhouden met oud-leiding en oud-leden
- contact houden met de stadsdiensten
- organiseren van het jaarlijks bal en de jeneveravond
(om de nodige financiële middelen te verzamelen)

wat doen ze?

Het groepscomité komt niet tussen in de groepswerking. Dit wil zeggen dat zaken
zoals jaarplanning (overgang, truffelslag) en maandelijkse takwerking door de
leiding zelf worden bepaald.

hoe werken ze?
Binnen het groepscomité zijn verschillende werkgroepen actief, namelijk
- Feest van den 61: zij staan in voor de organisatie van deze feestavond
- Jeneveravond: zij staan in voor de organisatie van de jeneveravond.
- Matlok: zij komen geregeld samen met de leden van de materiaalploeg, hetzij
voor administratieve aangelegenheden, ofwel voor werkvergaderingen.
Tijdens deze werkvergaderingen houden zij het MATeriaal en de LOKalen
van den 61 tiptop in orde.
De leden van het groepscomité houden een keer per maand vergadering in de
lokalen van den 61. De specifieke werkgroepen hebben aparte vergaderingen en
brengen verslag uit van hun activiteiten of voorstellen op de maandelijkse
vergadering van het groepscomité.
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Wat doen we?
zondag
Het is elke zondag scouts van tien tot vijf op de terreinen van onze scouts. Andere
uitzonderingen vindt u altijd terug in onze Memoriek, op de site of u wordt
persoonlijk op de hoogte gebracht door iemand van leiding.

takweekend
Iedere tak organiseert een keer per jaar een takweekend. Tijdens dat weekend is er
een ruim aanbod aan activiteiten. Kapoenen, Welpen en JVK’s doen hun belofte,
VK’s plannen mee hun eigen jaar. Er is natuurlijk ook ruimte voor sport, spel en
andere leuke activiteiten. De weekendprijs ligt rond
€30.

groepsweekend
Eens per jaar wordt er ook een groepsweekend georganiseerd. Iedereen, van jong tot
oud, mag mee op dit weekend vol spel, avontuur en plezier. Vaak wordt er rond een
waanzinnig leuk thema gewerkt en geven uiteraard leiding en leden het allerbeste
van zichzelf. Het groepsweekend gaat telkens door in maart.

allerlei
Naast het tak- en groepsweekend worden er tijdens het jaar nog allerlei andere
activiteiten georganiseerd door en voor de takken. Zo heeft elke tak zijn eetavond om
een centje bij te verdienen, is er extra weekend voor 3e-jaars JVK’s en voor alle VK’s
en is er nog ruimte voor speciale activiteiten. Ook hebben de 3de jaars welpen samen
met de JVK’s elk jaar een techniekenweekend.

kampen
Dé activiteit waar een heel jaar wordt naar uitgekeken. De Kapoenen gaan zeven
nachten en de Welpen gaan er tien. Zij lossen elkaar af in een prachtig gebouw.
De JVK’s en VK’s gaan elks tien nachten en lossen elkaar af op een wondermooie
Ardense vlakte. Om de twee jaar gaan de VK’s zelf met de fiets op kamp en duurt de
periode nog iets langer.
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Leden?
lidgeld
Het lidgeld bedraagt € 60. Hiermee wordt niet enkel de verzekering en werkingsgeld
betaald, maar gaat er ook een deel naar de takkas. Zo moet de leiding niet elke
zondag geld vragen voor een tramrit of een ijsje. Af en toe kan het gebeuren dat uw
zoon een klein extraatje moet meenemen, maar hiervan wordt u tijdig op de hoogte
gesteld.

verzekering
Van het lidgeld gaat er €32 naar de verzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Hiermee is uw zoon verzekerd voor een heel jaar en het kamp. Indien u beroep zou
moeten doen op de verzekering geeft de leiding u een formulier dat u terug moet
sturen naar Ethias. Vragen over verzekering kan u altijd stellen aan de groepsleiding.

uniform
Wij dragen het uniform zoals is voorgeschreven volgens Scouts en Gidsen
Vlaanderen. Toch zijn er een paar kleine verschillen in detail en daarom zetten wij
voor u even alles op een rijtje.
 Kapoenen: groene scoutstrui van den 61, groepsshirt, groene scoutsbroek,
groene kousen, bottines, groene 61-das
 Welpen: groene scoutstrui van den 61, groepsshirt, groene scoutsbroek,
Welpenpet, groene kousen, bottines, 61-das en dasring
 JVK’s en VK’s: hemd, groepsshirt, groene scoutsbroek, groene scoutstrui van
den 61, groene kousen, bottines, 61-das en dasring
Voor de scoutstrui, het groepsshirt, de 61-das, dasring en enkele kentekens kan u
terecht in onze 61-shop. De andere zaken kan u kopen in de Hopperwinkel.
(vroegere Scoutsshop) De dichtstbijzijnde winkel bevindt zich in de Wilrijkstraat 45
te Antwerpen. U kan meer info hieromtrent vinden op www.hopper.be

kentekens
Op het uniform worden heel wat kentekens aangebracht. In bijlage vindt u een blad
met meer informatie en een woordje uitleg. Bovenaan vindt u de kentekens die op
het hemd moeten komen, onderaan de kentekens die op de groene of grijze trui
moeten komen. U kan natuurlijk altijd de leiding aanspreken als u niet zeker weet
waar u wat moet hangen op het uniform van uw zoon.
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Geld?
financiën
Zoals reeds aangehaald betaalt u per jaar een vast bedrag als lidgeld dat dient voor
de verzekeringen en deels voor de takkas. U betaalt daarnaast per weekend ongeveer
€ 30 en voor de kampen € 120 voor Kapoenen en € 130 voor alle andere takken.

subsidies
Wij zijn een erkende vereniging en krijgen daarvoor subsidies. Ook kunnen wij
rekenen op een aantal bijkomende subsidies om vervoerskosten en grote aankopen te
dekken. Deze subsidies zorgen er grotendeels voor dat wij de prijzen voor sommige
activiteiten kunnen drukken en bewust laag proberen te houden.

truffels
Natuurlijk hebben ook wij, zoals alle verenigingen, onze winstgevende verkoop. Wij
weten dat onze truffels verkopen niet de leukste activiteit is, maar wij hopen dat u
begrijpt dat wij het geld dat we hieruit kunnen puren, hard nodig hebben.
Wij besteden dat geld aan aankopen van nieuw materiaal, maar ook om andere
activiteiten prijselijk te houden voor ouders. Met subsidies alleen kunnen wij het
helaas niet bolwerken. Daarom vragen wij u om uw zoon extra te motiveren tijdens
het truffelweekend en voor de thuisverkoop. Onze financiële planning van de groep
valt of staat bij deze activiteit.

op maat
Wij beseffen dat scouts soms een financiële inspanning vereist van ouders. Het
uniform is niet goedkoop en ook de verschillende weekends tillen gauw de prijs
omhoog. Toch proberen wij om de prijzen zo laag mogelijk te houden.
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft echter ook een fonds voor kinderen die heel
graag naar de scouts komen, maar het financieel iets moeilijker hebben. Zij kunnen
hierop beroep doen via de groepsleiding. Zij zullen u in alle discretie verder helpen.
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hoe betalen?
Zowel de groep als elke tak beschikt over zijn eigen rekening. Voor alle activiteiten
kan u dus gemakkelijk via storting betalen. Vermeld wel steeds duidelijk de naam
van uw zoon en bij groepsactiviteiten ook de tak. Gelieve ook steeds te vermelden
waarom u een storting doet.

Data?
Elk jaar zijn er een heel aantal activiteiten die terug komen. Wij zetten ze alvast even
voor u op een rijtje. Natuurlijk komen er in de loop van het jaar nieuwe activiteiten
bij. De snelste weg om deze te weten te komen is via de site. Op het ouderbezoek zal
de leiding u ook al enkele takgebonden activiteiten kunnen vertellen. Onderaan is er
plaats voorzien om die data op te schrijven.

kalender
-

Zaterdag 10 september: Overgang/Opendeurdag op onze lokalen
Zaterdag 19 november Feest van den 61
Zaterdag 17 december Jeneveravond
Vrijdag 23 december Kerstviering
Zaterdag en Zondag, 4-5 februari truffelweekend I (Kapoenen en VK’s)
Zaterdag en Zondag 11-12 februari truffelweekend II (Welpen en JVK’s)
17-18-19 februari: Duodagen (3de jaars JVK) en Giverweekend (verkenners)
3-4-5 maart groepsweekend
23 april : Kapoenen –en Welpendag
Zondag 9 april: paaseiactie
Zondag 30 april Scherpenheuvel
Zondag 4 juni :groepsdag
Zondag 18 juni: Dagje zee
Zaterdag 1 juli Camion inladen (voor JVK’s en VK’s) om 6u (’s morgens)
5 juli t.e.m. 15 juli: Welpenkamp
4 juli t.e.m. 14 juli: JVK-kamp
15 juli t.e.m. 22 juli: Kapoenenkamp
14 juli t.e.m. 24 juli: VK-kamp
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Bijlagen
kentekens
JVK’s + VK’s

1. Het groepslintje komt op rechtermouw onder de schoudernaad
2. Het lintje van het 61-jarig bestaan komt onder het groepslintje
3. Het tak-kenteken (rugzak voor JVK, fiets voor VK) komt onder de lintjes
4. De patrouillelinten (enkel JVK’s) komen aan de linkerschouderklep
5. Het schildje van Antwerpen draag je op de linkermouw
6. De Vlaamse Leeuw draag je naast het schildje van Antwerpen (enkel VK’s)
7. Het beloftekenteken komt midden op je linkerborstzak
8. Het groene lintje van Scouting komt op de flap van je rechterborstzak
9. De Osconatekens (kleine driehoekjes) komen op de rechterborstzak
10. Het teken van Apenkuren komt in de hoek van het rechterhemdsdeel
11. Het jaarkenteken, elk jaar een ander, komt vlak boven je rechterborstzak
Kapoenen
-

-

+ Welpen

Het jaarkenteken, elk jaar een ander, komt op de rechterborst
Het groepslintje komt op de rechtermouw, onder de schoudernaad
Het lintje van het 61-jarig bestaan komt onder het groepslintje
Het tak-kenteken (vlieger voor Welp, pinnenmuts voor Kapoen) komt onder de lintjes
Het nestdriehoekje komt op de linkermouw met de punt naar boven. (enkel Welpen)

De gele linten (nestleider (2) en ondernestleider (1)) komen onder het nestdriehoekje
(enkel Welpen)

Groene Welpenpet
- Het beloftekenteken komt in het midden (of op de groene trui op het hart)
- De sterren komen rechts (2e-jaars) en links (3e-jaars) van het beloftekenteken
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Leiding 2016-2017 leiding@scouts61.be
Groepsleiding groepsleiding@scouts61.be
Yaro Meeusen
Pieter - Jan Caals
Pieter - Jan De Smet
Maarten Meys

0494/17.22.40
0486/60.52.29
0475/39.32.58
0472/84.39.50

Aalmoezenier
Luc Dekelver

0479/91.19.22

Kapoenen kapoenenleiding@scouts61.be
Nick Daelemans (Rikki)
Isa Van Leemput (Kora)
Maarten Meys (Xebo)

0495/71.60.40
0472/52.56.36
0472/84.39.50

Welpen welpenleiding@scouts61.be
Robbe Devos (Hathi)
Matthias De Beukelaer (Ikki)
Quinten Vanderheyden (Manso)

0486/63.41.38
0475/96.58.67
0495/19.56.75

Jongverkenners jongverkennerleiding@scouts61.be
Lander Meys
Sam Verbist

0470/59.80.54
0472/21.45.69

Verkenners verkennerleiding@scouts61.be
Pieter - Jan De Smet
Pieter - Jan Caals

0475/39.32.58
0486/60.52.29

Materiaalploeg materiaalploeg@scouts61.be
Gertjan Kranen
Frederik Niemans
Miguel Frey Alvarez
Mathias Vertessen

0485/32.98.72
0487/60.21.72
0495/68.87.69
0498/19.81.52

Voorzitter GC groepscomite@scouts61.be
Jimmy Mariën

0495/46.49.38

~www.scouts61.be~
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