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1. Welkom bij SJDA
Als eerste heten we jouw kind en jou als ouder van harte
welkom bij SJDA (Scouting Jeanne d‟Arc Uden). Niet iedereen
heeft een beeld wat Scouting is en daarom hebben we het
een en ander voor je op een rijtje gezet. Waar staat SJDA
voor? Wat is een opkomst en wanneer is zo‟n opkomst? Waar
koop ik de juiste kleding? Met dit informatieboekje krijg je al
veel antwoorden op mogelijke vragen. Meer weten? Dan
horen we het ook graag! We wensen jouw kind en jou alvast
veel plezier bij onze groep!

2. Visie
Scouting staat voor uitdaging. Het is een superleuke en
actieve manier om vrije tijd te besteden. Samenwerken,
avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving,
zelfstandigheid en ontwikkeling zijn belangrijke thema‟s
binnen Scouting. Naarmate de jeugdleden ouder worden,
neemt de begeleiding af en de zelfstandigheid toe.
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Het Scoutingspel spelen wij niet zomaar: daar hebben wij
onze eigen visie op. Deze sluit uiteraard aan bij de spelvisie
"SCOUTS" van Scouting Nederland.
De visie op het Scoutingspel door Scouting Jeanne d'Arc
Uden luidt:
"Scouting Jeanne d'Arc is een vereniging waar iedere week
scoutingactiviteiten worden aangeboden aan kinderen en
jongeren onder leiding van een zeer enthousiast team. De
activiteiten staan in het teken van samenwerking, gezelligheid,
plezier, sportiviteit en creativiteit en zijn in eerste plaats
bedoeld als vrijetijdsbesteding.
Scouting Jeanne d'Arc biedt haar leden de mogelijkheid om
zich in eigen tempo te ontwikkelen, zichzelf te zijn binnen een
groep en anderen te respecteren. Op een speelse manier
wordt gewerkt aan bewustwording van de natuur en de
leefomgeving van de kinderen. Door ook aan activiteiten
buiten de vereniging deel te nemen, krijgen kinderen de kans
om te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en
voor de samenleving."
Binnen deze visie worden alle activiteiten van Scouting
Jeanne d‟Arc georganiseerd.
Tijdens de opkomsten doet uw kind verschillende activiteiten
en leert op deze manier allerlei vaardigheden.
Land, water, lucht
De meeste Scoutinggroepen doen hun activiteiten op het land,
maar er zijn ook groepen die op het water of zelfs in de lucht
actief zijn. Ook zijn er speciale groepen voor scouts met een
beperking.
SJDA is een scoutinggroep met landactiviteiten en heeft een
leeftijdsgroep (speltak) voor scouts met een beperking.
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3. Organisatie van SJDA
Onze Scoutinggroep wordt gerund door vrijwilligers, op
bestuurlijk en op uitvoerend niveau.

3.1. Stichting en vereniging
SJDA bestaat uit een stichting en een vereniging.
De stichting SJDA zorgt voor het beheer en onderhoud van
het gebouw, het terrein en de materialen.
De Vereniging SJDA organiseert alles wat met
scoutingactiviteiten te maken heeft.
De 2 besturen bestaan uit een voorzitter, secretaris,
penningmeester, groepsbegeleider (alleen bij de vereniging)
en andere bestuursleden met een eigen taak. Het bestuur
komt regelmatig bij elkaar om diverse onderwerpen te
bespreken en uit te voeren.

3.2. Groepsraad
De groepsraad wordt gevormd door de leiding van alle
speltakken, andere vrijwilligers en het bestuur. De groepsraad
vergadert minimaal 2x per jaar en tijdens deze vergaderingen
worden belangrijke zaken besproken en wordt hierover
gestemd zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de
ontwikkeling van de groep en de leiding zelf.

3.3. Leiding
De leiding van iedere speltak is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken binnen de speltak. De
leidinggevenden organiseren de opkomsten, de kampen en
andere (speciale) activiteiten.
In principe kan iedereen leiding worden. Het is
vrijwilligerswerk, dus zit een financiële verdienste er niet in.
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Wat verdien je er dan wel mee?




Elke week een gezellige opkomst met de jeugdleden
en de overige leiding.
De voldoening dat je de jeugdleden een fijne tijd
bezorgt en ze een stapje verder brengt in hun
ontwikkeling.
Een vrijwillig opleidingstraject binnen onze eigen
scoutinggroep en via Scouting Nederland, waar je
veel van leert en dat goed staat op je CV. Je wordt
,als nieuwe leiding, dus niet zomaar voor de leeuwen
gegooid, je wordt goed begeleid.

3.4. Commissies
We hebben verschillende commissies met hun eigen taken,
waarin de leiding, ouders en andere vrijwilligers
samenwerken:








"Gebouw, terrein en materiaal”-commissie: zorgt voor
het uitvoeren van klussen in en om het gebouw, de
schoonmaak van gebouw en terrein en het
onderhouden en vervangen van het (spel)materiaal.
“Oud Papier”-commissie: zorgt voor het maandelijks
ophalen van oud papier in de wijken Hoevensveld en
Bloemenwijk. Dit levert een mooie financiële bijdrage
op en zorgt ervoor dat SJDA de contributie zo laag
mogelijk kan houden.
PR-commissie: zorgt voor het ontwerp en de inhoud
van de website, het maken en beheren van het
promotiemateriaal en het beheren van de
berichtgeving via Facebook.
Activiteitencommissie: zorgt voor het organiseren van
groepsactiviteiten voor alle leden van SJDA.
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3.5. OPROEP!
Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen kun je je bij Scouting
op eindeloos veel manieren inzetten als vrijwilliger.
Leidinggevenden van een groep kinderen of jongeren is
het meeste bekend natuurlijk.
Maar ook als je maar een paar uurtjes tijd per maand hebt,
kunt je jouw kwaliteiten inzetten voor SJDA. Wij kunnen
hulp goed gebruiken.
Wil je kinderen een onvergetelijke avond bieden, heb je
groene vingers, en je handig in het oplossen van
uitdagingen (klusjes, schoonmaak), ben je in het bezit van
een creatieve geest of heb je een ander (werk)talent
waarmee je de Scouting kunt helpen, ondersteunen?
Neem dan contact op via info@sjda.nl en wij gaan graag
met je in gesprek.

4. Leeftijdsgroepen en draaiavonden
Een Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende
leeftijdsgroepen, speltakken genoemd.
speltak
Bevers
Welpen

leeftijd
5 t/m 7 jaar
7 t/m 11 jaar

emailadres
Bevers@sjda.nl
Welpen_wo@sjda.nl
Welpen_do@sjda.nl
Scouts
11 t/m 14 jaar Scouts@sjda.nl
Explorers
14 t/m 17 jaar Explorers@sjda.nl
Blauwe Vogels* 6 tot 13 jaar
Blauwe_vogels@sjda.nl
*) Blauwe Vogels is de naam die gegeven wordt aan de leden van de
Bijzondere Eisen-speltak van Scouting Nederland voor mensen met
een verstandelijk of lichamelijke beperking. Dit zijn dus jongens en
meisjes die speciale aandacht nodig hebben.

De vaste avond waarop een speltak bijelkaar komt noemen wij
de draaiavond. Op onze website kun je terugvinden wanneer
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de draaiavonden van de verschillende speltakken
plaatsvinden en op welke tijden.

5. Activiteiten naast de draaiavonden
Naast de wekelijkse draaiavonden organiseren we nog veel
andere activiteiten. Deze activiteiten zijn soms voor de eigen
speltak, maar er zijn ook activiteiten voor alle leden samen.
De activiteiten doen we wisselend, afhankelijk van de
interesses en mogelijkheden van de speltakken en de leiding.
Bekende activiteiten voor de speltak zijn:
 Installatie nieuwe leden
 Natuurwerkdag
 iScout
 Bever-doe-dag
 Ouder/kind weekend
 Seizoen/Jaar afsluiting
En activiteiten voor de hele groep:
 JOTA-JOTI
 SJDA on Ice
 SJDA-hike
 Thema weekend
 Seizoensafsluiting met overvliegfeest

6. Kamp en kamperen
Kamp en kamperen zijn elementen die bij Scouting horen en
bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Naarmate de kinderen ouder worden, gaan ze steeds meer
taken binnen het kamp zelf regelen
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Ook gaan we steeds langer en verder weg:
Bevers
Welpen
Scouts
Explorers

1 nachtje in het eigen clubgebouw
3 à 4 nachten in een ander
scoutingclubgebouw in/rond Oost-Brabant
7 nachten in Nederland kamperen
7 nachten kamperen in Nederland of buitenland

7. Huishoudelijk reglement
Als je lid wordt van Scouting, word je lid van een vereniging en
binnen die vereniging zijn afspraken gemaakt. Je kunt ze
beschouwen als huisregels die zorgen voor onderlinge binding
en verantwoordelijkheid, maar ook voor een leerzame en
veilige speelomgeving voor kinderen en jongeren. Dat is bij
Scouting heel erg belangrijk. Deze afspraken zijn daarom
vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Op het moment dat
je lid wordt van een groep, een regio of de landelijke
organisatie, is het de bedoeling dat je kennis neemt van het
huishoudelijk reglement.
Wij volgen het huishoudelijk reglement van Scouting
Nederland. Dit is te vinden op de website van Scouting
Nederland. Je mag het ook bij ons bestuur opvragen.

8. Sociale Veiligheid binnen SJDA
8.1. VOG
Alle actieve leiding en bestuursleden zijn in het bezit van een
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

8.2. Plaatsen van foto‟s op sociale media
Tijdens de draaidagen en activiteiten worden er vaak foto‟s
gemaakt en wij vinden het ook heel leuk om deze te plaatsen
op onze site en op Facebook. Wij zijn ons ervan bewust dat
niet iedereen dit wil en daarom vragen wij ook aan de ouders
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van alle leden om in de ouderverklaring aan te geven of je
toestemming of juist geen toestemming geeft voor het delen
van de foto‟s. En dit is te allen tijde aan te passen.

8.3. Gedragscode leiding en andere vrijwilligers
Binnen SJDA gaan wij allemaal respectvol met elkaar om en
willen wij zorgen voor een veilige omgeving voor onze
jeugdleden. Hierbij volgen we de gedragscode van Scouting
Nederland. Deze is te vinden op website van Scouting
Nederland en op te vragen bij het bestuur.

9. Praktische zaken
9.1. Lidmaatschap
Als lid van SJDA ben je ook automatisch lid van Scouting
Nederland. Dit is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie
van Nederland met meer dan 100.000 leden. Het
lidmaatschap biedt de scout maar ook zijn of haar
Scoutinggroep allerlei voordelen.
Wat krijgt jouw kind voor het lidmaatschap bij Scouting
Nederland?
Het belangrijkste is natuurlijk het lidmaatschap van onze
Scoutinggroep. Dit houdt in dat jouw kind wekelijks mag
meedraaien met de opkomsten!
- Ook krijgt jouw kind 4x per jaar Scouting Magazine met
daarin nieuwtjes, tips en een leuke Scoutingstrip.
- Ook kun je in Scouts Online jouw eigen Scoutcard van
jouw kind downloaden. Dit is de lidmaatschapskaart
van Scouting Nederland waarmee je korting krijgt bij de
ScoutShop en diverse kampeerterreinen in binnen- en
buitenland. Deze kaart kun je, na de officiële
inschrijving, downloaden op www.sol.scouting.nl.
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-

Jouw kind is tijdens Scoutingactiviteiten verzekerd
voor aansprakelijkheid en ongevallen (zie aparte
paragraaf).
Je kunt voor jouw kind en het gezin voordelige
verzekeringen afsluiten.
Jouw kind kun deelnemen aan landelijke
evenementen en activiteiten.

En nog veel meer! Alle voordelen vind je terug in de
brochure Scouting Nederland, daarom en op de
webpagina over ledenvoordeel.

Als vrijwilliger biedt het Scouting Nederland lidmaatschap het
volgende:
- Als vrijwilliger bij Scouting ontvang je iedere twee
weken het e-zine @-scout.
- Je kunt deelnemen aan trainingen en cursussen van
Scouting Academy.
- Je bent automatisch lid van de wereldorganisaties
WOSM en WAGGGS, zodat je deel kunt nemen aan
internationale evenementen en op Scoutingterreinen
in het buitenland kunt kamperen.

9.2. Betaling contributie
Als jouw kind lid wordt van SJDA, dient er uiteraard contributie
te worden betaald.
Ieder jeugdlid binnen Scouting Jeanne d‟Arc betaalt
contributie. De bedragen staan op onze website www.sjda.nl
vermeld. De contributie is inclusief het kampgeld en het
lidmaatschap van Scouting Nederland inbegrepen.
De contributie wordt per automatische incasso per kwartaal
geïnd. De incassodatums liggen vlak na de ontvangstdatum
van de kinderbijslag.
Voor vragen over de contributie kun je contact opnemen met
onze penningmeester via penningmeester@sjda.nl
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9.3. Stopzetten lidmaatschap
Als het lidmaatschap bij SJDA opgezegd wordt dien je dit
schriftelijk te doen via het uitschrijfformulier dat op de site
staat. Mocht je niet over deze mogelijkheid beschikken dan
kunt u uiteraard een formulier bij de secretaris
(ledenadministratie@sjda.nl) opvragen.

9.4. Ouderverklaring en ledengegevens
Na aanmelding als definitief lid, vragen wij aan je om een
ouderverklaring in te vullen waar een aantal vragen op staan
m.b.t. naw-gegevens, logeertoestemming, foto- en film
toestemming en toestemming in geval van ziekte/ongeval.
Ook ontvangt je een ledengegevensformulier waarop je alle
bijzonderheden kunt invullen over jouw kind. Met wat wij
weten, kunnen wij rekening houden.

9.5. Scoutingkleding (het aanschaffen en dragen ervan)
Net als bij een sportteam zijn wij als scoutingleden ook
herkenbaar. Daarom dragen we tijdens de opkomsten onze
eigen scoutingkleding. Dit is kleding die lekker zit en tegen
een stootje kan; perfect dus om lekker buiten bezig te zijn. Bij
SJDA dragen we een eigen SJDA hoodie, T-shirt, oranje
groepsdas met groene bies en een dasdriehoek.
Zodra jouw kind lid wordt, krijg je van de secretaris een
overzicht met alle beschikbare maten en de kosten hiervan.
Voor informatie en vervanging van kleding kun je naar
uniform@sjda.nl mailen.

9.6. Installeren
Nieuwe leden worden officieel geïnstalleerd; ze horen er na
deze ceremonie officieel bij. Ouders zijn welkom om deze
ceremonie mee te vieren.
Meestal worden er meerdere kinderen tegelijkertijd
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geïnstalleerd. Van tevoren oefenen we het installeren met
elkaar.
9.7. Overvliegen
Als een kind oud genoeg is, gaat het naar de volgende speltak.
Binnen Scouting heet dit „overvliegen‟. Ouders van de
overvliegers worden tijdig geïnformeerd. De kinderen die
overvliegen, mogen voordat zij gaan overvliegen eerst al een
paar keer kijken bij de volgende speltak. Aan het einde van het
seizoen houden we met de hele groep een seizoensafsluiting,
waarbij alle overvliegers overvliegen van de oude naar de
nieuwe speltak.
9.8. Hoe is Scouting verzekerd?
Scouting Nederland heeft een collectieve verzekering. Deze
kent een dekking voor particulier veroorzaakte schadegevallen
en is aanvullend op de eigen aansprakelijkheidsverzekering.
Ook heeft Scouting Nederland een ongevallenverzekering.
Deze verzekering voorziet in een geldelijke uitkering ingeval
van overlijden, blijvende invaliditeit of geneeskundige kosten
als gevolg van een ongeval. Voor wat betreft de geneeskundige
kosten is dit een aanvullende verzekering op de eigen
zorgverzekering. De polisvoorwaarden zijn te vinden op
www.scouting.nl/financien/verzekeringen/verzekeringen-voorscoutinggroepen.
Let vooral op bij deelname aan een kamp in het buitenland of
de eigen verzekering voor ziektekosten uitgaven dekt en of je
het nodig vindt om een reis- of bagageverzekering af te
sluiten:
Dit wordt niet door SJDA geregeld!

10. Afspraken / gebruiken binnen de speltakken
10.1. Afmelden voor een draaidag
Als je kind een keer niet naar een opkomst kan, geef je dat
door de leiding van de eigen speltak
(via een persoonlijke berichtje via de app of een telefoontje).
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10.2. Gebruik van een WhatsApp groep
De meeste speltakken gebruiken een WhatsApp groep, zodat
alle ouders gemakkelijk op de hoogte gebracht kunnen
worden. Deze Whatsappgroep wordt alleen gebruikt voor
scouting zaken en meldingen. Via de mail wordt uitgebreidere
informatie verstuurd.

10.3. Kleding tijdens de opkomst
Tijdens de opkomst kom je altijd in compleet uniform. Dat wil
zeggen met hoodie, SJDA t-shirt en oranje groepsdas met
dasdriehoek.
Tip: hang je complete uniform op een kleerhanger, dan heb je
altijd alles bij de hand.
Belangrijk is om altijd stevige, dichte schoenen te dragen
wanneer je naar de Scouting komt. Ook een lange broek en
een (regen)jas hoort bij de standaard uitrusting. Dan ben je
altijd goed voorbereid tijdens een opkomst.

10.4. (Jaar)planning
Op onze website www.sjda.nl heeft iedere speltak een eigen
gedeelte waar de opkomstdata en bijzondere activiteiten staan
vermeld.

11. Teken
Na iedere draaiavond / opkomst in het tekenseizoen is het
belangrijk om uw kind te controleren. Als hulp ook
onderstaande site te raadplegen hier vind u alle informatie die
u kunt gebruiken en uiteraard bij twijfel altijd naar de huisarts
gaan. Tijdens de kampen zullen wij als scouting ook alert zijn!
Meer informatie over teken kun je vinden op:
https://www.tekenradar.nl/teken/teken/wanneer-zijn-tekenactief
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12. Interessante links:

Scouting Nederland
Alles wat je weten wil over
scouting

Scoutshop
De winkel voor al je
scouting spullen.

www.scouting.nl

www.scoutshop.nl

Alle activiteiten waaraan je
individueel of met je groep kunt
deelnemen (regionaal, in
Nederland en internationaal)

Een website met een
overzicht van alle
scoutinggroepen in
Nederland.

www.scouting.nl/evenementen

www.users.scoutnet.nl

Website van Scouting NoordOost Brabant

De website waar je veel
informatie over scouting
kunt vinden.

www.scoutingnobrabant.nl

www.scoutpedia.nl
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13. Contactgegevens:

Locatie:
Clubgebouw "De Pionier"
Hulstheuvel 15
5404 PR UDEN
Telefoon 0413-266735
Secretariaat:
Scouting Jeanne d'Arc
Postbus 362
5400 AJ UDEN
info@sjda.nl
Bestuur:
bestuur@sjda.nl
SJDA website:
webmaster@sjda.nl
Interesse om te komen kijken?
kijken@sjda.nl
Uniform bestellen:
uniform@sjda.nl
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