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Hoofdstuk 1 Scouting Nederland 

 
1. Inleiding 
 
De landelijke Scouting organisatie in Nederland, is de grootste Jeugd- en Jongerenvereniging van ons 
land met circa 125.000 leden. Bijna alle Scoutinggroepen, zoals de Be Pals- Prinses Juliana groep zijn 
lid van de landelijke vereniging. Door het lidmaatschap van de Be Pals - Prinses Julianagroep wordt je 
automatisch lid van Scouting Nederland. 

 
2. Geschiedenis 

 
Scouting (wereldwijd) begon in 1907 door toedoen van Lord Baden-Powell. Scouting in Nederland 
begon in 1910. In dat jaar werden de eerste Verkenners-troepen gevormd in een paar steden.  
De eerste landelijke organisatie werd ook in 1910 opgericht: de Nederlandse Padvinders Organisatie. 
De NPO ging in 1915 samen met de Nederlandse Padvinders Bond en heette van toen af De 
Nederlandse Padvinders (NPV). De NPO en NPV waren voor jongens van alle godsdiensten, maar 
desondanks richtten de rooms-katholieken hun eigen organisatie op in 1938, de Katholieke 
Verkenners, hoewel de twee organisaties op veel gebieden samenwerkten. 
Scouting voor meisjes begon in 1916 met de oprichting van het Nederlands Meisjes Gilde, later 
omgedoopt tot Nederlands Padvindsters Gilde (NPG). Deze werd later gevolgd door een aparte 
Katholieke organisatie, de Nederlandse Gidsen Beweging. 
Hoogtepunt van de vooroorlogse geschiedenis van Scouting in Nederland was de 5e Wereld 
Jamboree die in 1937 werd gehouden te Vogelenzang (Noord Holland). Dit was tevens de laatste 
Wereld Jamboree waar Lord Baden Powell zelf nog bij was (hij overleed in 1941). 
Gedurende de 2e Wereld Oorlog werden alle Scouting activiteiten verboden door Nazi-Duitsland, 
maar veel Scoutinggroepen gingen in het geheim door, en veel Scouts gingen bij het verzet of hielpen 
anderen door de verschrikkingen van de oorlog heen. Na de oorlog kwam Scouting snel weer terug en 
werd weer net zo populair als voor de oorlog. 
In 1973 zijn NPV, NPG, KV en NGB gefuseerd tot een organisatie genaamd Scouting Nederland. De 
Engelse naam Scouting werd toen gekozen om niet de voorkeur te hoeven geven aan de naam van 
een van de oorspronkelijke organisaties. Later is bewust gekozen voor de term Scouting om het 
oubollige imago van het woord padvinderij te omzeilen. 
 

3. Doelstelling 

 
De officiële doelstelling van Scouting Nederland is: het bevorderen van het Scoutingprogramma in 
Nederland, op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell, om daarmee een plezierige beleving 
van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de 
vorming van hun persoonlijkheid.  
 
Scouting wil een bijdrage geven aan een betere toekomst, waarin de mensen respect hebben voor 
elkaar en voor de omgeving waarin ze leven. Om dat doel te bereiken moet je een beetje idealistisch 
zijn. En een gouden formule hanteren, anders lukt het je niet. Die formule zit besloten in het 
spelaanbod van Scouting. Een aanbod dat is afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de 
kinderen. Het Scouting programma wordt gekenmerkt door het vrije spel met veel activiteiten, met 
aandacht voor de eigen omgeving. De werkwijze van Scouting gaat uit van het principe “leren door het 
zelf te doen”. Scouting is voor jeugd en jongeren een speelplaats om zichzelf te ontwikkelen. 

 
4. Organisatie Scouting Nederland 

 
In Nederland zijn circa 570 scoutinggroepen verdeeld over circa 40 regio’s. De regio’s kunnen 
vertegenwoordigers afvaardigen naar het landelijk bestuur en zo hun invloed laten gelden op het 
landelijke bestuur. De beslissingen worden genomen door het landelijk bestuur maar de uitvoering is 
in handen van het Landelijke Bureau. De leden van Scouting Nederland zijn grotendeels vrijwilligers 
maar op het Landelijk Bureau werken voornamelijk beroepskrachten. 
Het Landelijke Bureau verzorgt tal van ondersteunende taken op het gebied van administratie, 
organisatie en informatievoorziening. Het speciale Infocentrum heeft een groot assortiment van 
brochures, folders en scoutinginformatie. Dit Infocentrum is telefonisch tijdens kantooruren bereikbaar 
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onder nummer 033-4960260 en heeft een aantal eigen pagina’s op de zeer uitgebreide internetsite 
van Scouting Nederland (www.scouting.nl). 
De kosten van het Landelijk Bureau kunnen worden opgebracht omdat alle scoutinggroepen een deel 
van de contributie-inkomsten afstaan aan het Landelijke Bureau in Leusden. 
 

5. Scouting in de wereld 

 
Scouting Nederland is een gemengde vereniging op wereldschaal. Er bestaat een aparte 
overkoepelende organisatie voor jongens en een aparte organisatie voor meisjes. Scouting 
Nederland, als gemengde vereniging, is lid van zowel de WOSM (World Organisation of the Scout 
Movement - de jongensvereniging) en de WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
- meisjes dus).  

 

Hoofdstuk 2 De Be Pals - Prinses  Julianagroep 
 
1. Groepshistorie 

 
De Be Pals - Prinses Julianagroep bestaat sinds 1981, In dat jaar zijn de Be Pals (voornamelijk 
mannelijke leden) en de Prinses Julianagroep (voornamelijk vrouwelijk leden) officieel een fusie op 
papier aangegaan, terwijl de groepen al sinds 1972 intensief samenwerkten. 
De Be Pals heeft de langste historie en is in 1931 ontstaan toen de (vrouwelijke) Akela Verhorst uit 
onvrede met de gang van zaken in haar oude groep besloot een eigen welpenhorde te starten. Op 10 
oktober 1931 volgde de verkennerstroep van Hopman Mansvelt. Op dat moment was de groep 
volgens de destijds geldende maatstaven compleet. De datum van 10 oktober 1931 wordt dan ook 
beschouwd als de officiële oprichtingsdatum van de Be Pals - Prinses Julianagroep.  
 
Vele groepen hadden destijds nog geen naam maar werden aangeduid met een groepsnummer. In 
haar beginjaren ging de nieuwe groep als groep 9 door het leven. De naam Be Pals is in 1938 
ontstaan toen enkele groepsleden getuige waren van de afscheidsspeech van Lord Baden Powell 
tijdens een bijeenkomst in Schotland. In deze toespraak gebruikte Lord Baden Powell de worden Be 
Pals (letterlijk vertaald: wees kameraden). Sinds deze bijeenkomst wordt de naam Be Pals  gebruikt. 
 
De Prinses Julianagroep is ontstaan uit de meisjes-club Bethel die in de oorlogsjaren (ca 1943) werd 
opgericht door enkele oud padvindsters. Officieel was het nog geen padvindstergroep omdat er geen 
opkomsten van padvindersgroepen waren toegestaan. Kort na de tweede wereldoorlog werd de naam 
Prinses Julianagroep aangenomen en werd het een echte padvindstergroep voor meisjes. In deze tijd 
bestond er al een kabouterkring met de naam Zonnestralen. 
De aangegane fusie van de “jongensgroep” Be Pals en de “meisjesgroep” Prinses Juliana paste goed 
in de tendens om te komen tot gemengde scoutingverenigingen (zie ook hoofdstuk Scouting 
Nederland). 

 
2. Organisatie van de Be Pals - Prinses Julianagroep 

 
De Be Pals – Prinses Julianagroep heeft een verenigingsstructuur. De statuten van de vereniging zijn 
als bijlage 1 in dit boekje opgenomen. Het huishoudelijk reglement is eveneens toegevoegd als bijlage 
2. 
 
De organisatie van de Be Pals- Prinses Julianagroep ziet er als volgt uit: 
 

 De groepsleiding: elke speltak wordt (be)geleid door de groepsleiding die bestaat uit een aantal, 
hoe kan het ook anders, enthousiaste vrijwilligers; doorgaans is de leiding vroeger zelf scout 
geweest. De mensen van de groepsleiding vormen de spil van de vereniging. Zij bereiden het 
programma voor, zij zijn wekelijks met de kinderen van de diverse speltakken in de weer. Met 
regelmaat hebben de leidinggevenden overleg over tal van zaken. De leidinggevenden volgen met 
regelmaat de groepsraad vergaderingen. Zij hebben in de beleidsvorming en bij het maken van 
afspraken een doorslaggevende stem. Scouting Nederland verplicht de leidinggevenden tot het 
volgen van cursussen. Men verzorgt voor de leidinggevenden trainingen, zoals 
programmatraining, kampeertraining, etc. Alle leiders hebben de verplichte cursussen gevolgd of 
zijn in opleiding.  

http://www.scouting.nl/
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 Groepsbestuur: het groepsbestuur heeft onder meer de taak de groepsraad vergaderingen voor te 
bereiden. Deze vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het groepsbestuur. Alle 
leidinggevenden kunnen agendapunten opvoeren voor de vergadering. Onder meer de volgende 
onderwerpen komen ter sprake: geldinzamelingsacties, activiteiten (Duinenmars, St. Jorisfeest), 
open dagen, voorbereiding kampen, schouw van het materiaal (tenten, kookgerei, etc.), aanschaf 
materialen, rookbeleid (scouts roken niet, er wordt in aanwezigheid van kinderen door de 
leiding niet gerookt), jeugdleden onder de 18 jaar roken en drinken niet binnen onze groep. 
Ouders zijn wel op de hoogte gesteld van ons beleid.  
 

 Werving scouts en leiding, etc. Verder is het groepsbestuur verantwoordelijk voor het toezicht op 
het realiseren van de doelstelling van Scouting Nederland, het voeren van de leden- en financiële 
administratie, het optreden als vertegenwoordiger van de groep bij extern overleg en de dagelijkse 
gang van zaken in de diverse speltakken. Naast de voorzitter maken de penningmeester, de 
secretaris en een lid algemene zaken pr deel uit van het groepsbestuur. 
   

 De groepsbegeleider is een bijzonder bestuurslid: het is haar of zijn taak de contacten met de 
leiding van de speltakken te onderhouden, waarbij het stimuleren tot training, inwerken nieuwe 
leiders, bespreken van het programma, etc. onderwerp van gesprek kunnen zijn. 

 

 Het Stichtingsbestuur: dit bestuur staat op afstand van de dagelijkse gang van zaken. In het 
Stichtingsbestuur hebben in ieder geval de voorzitter alsmede twee bestuursleden van de 
vereniging zitting. De taken van dit bestuur zijn onder meer: het vaststellen van de begroting, het 
accorderen van het financieel jaarverslag, het beheren van de roerende en onroerende goederen, 
etc.  

 

3. De leiding van de onderdelen 

 
Alle onderdelen worden geleid door vrijwilligers die zich inzetten om de scouts te begeleiden met 
aantrekkelijke programma’s waarin spel, spanning omgang met elkaar en kennismaking met de natuur 
de centrale thema’s vormen. 
 
Alle leidinggevenden volgen een gevarieerd opleidingdsaanbod aan de scouting academie om op een 
zorgvuldige, verantwoorde wijze met de scouts in de verschillende speltakken om te gaan. Een 
leidinggevende dient voorafgaand aan zijn benoeming een VOG (verklaring omtrent gedrag) te 
overleggen. Daarnaast hebben alle leidinggevende de gedragscode ondertekend die als Bijlage 3 in 
dit informatieboekje is opgenomen. 
 

 

Hoofdstuk 3 De Speltakken 

 
De scouts worden ondergebracht in verschillende speltakken, waarbij iedere speltak aansluit bij de 
belevingswereld en de spelbehoefte van een bepaalde leeftijdsgroep. Binnen de Be Pals - Prinses 
Julianagroep hebben wij de volgende speltakken: 

 
1. Bevers 

 
Bevers zijn jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar. Samen spelen zij elke zaterdagochtend van 10.00 tot 
12.30 uur met het themaboek kompas rond het dorp Hotsjietonia. Samen met hun vriendje Stuiter 
doen zij mee aan spannende activiteiten georganiseerd door de verschillende dorpsbewoners. Zo is er 
Keet Kleur voor de creativiteit, Rozemarijn die altijd bezig is met bloemen en planten en een reeks van 
andere figuren. 
Het Beverspeltak is gewoonlijk gemengd. De grootte is in het ideale geval 18 kinderen. Het Scoutfit 
bestaat uit een rode  blouse, das met dasring en een spijkerbroek of donkerblauwe broek. 
 

2. Welpen 
  

Welpen zijn jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot 11 jaar. Het Welpenprogramma is gebaseerd 
op themaboek welpenkompas spelen in de jungle Leiders dragen de namen van de dieren uit het 
boek, zoals Akela, Bagheera, Hathi etc. Het ScoutFit van de Welpen is een groene blouse, 
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spijkerbroek, en groepsdas en dasring. Een "Horde" bestaat uit ongeveer 24 Welpen. De welpen zijn 
verdeeld in "nesten" van ongeveer 6 kinderen. 
Onze groep heeft drie welpenhordes: 

- De Zonnestralen (meisjes) op de zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur 
- De Speurders (jongens) op de zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur 
- De Woudwachters (meisjes en jongens) op de zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur 
 

 
 
3. Scouts  

 
Scouts zijn jongens en meisjes van 11 tot 15 jaar. Het programma komt deels uit scoutskompas en 
heeft diverse  thema, s (zoals de jongere leeftijdsgroepen), maar vaak zijn de activiteiten geïntegreerd 
in een of ander thema of project. Meer aandacht wordt besteed aan scoutingtechnieken en kennis van 
kamperen en zelf koken, anders dan bij de jongere leeftijden het geval is. Het ScoutFit van de scouts 
is een kaki blouse, spijkerbroek, groepsdas met dasring. Een onderdeel bestaat uit 24 verkenners of 
24 padvindsters. 
Onze groep heeft twee Scouts onderdelen: 

- Het Phoenixvendel (meisjes) op de zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. 
- De Bosgeuzen (jongens) op de zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. 

 
 

4. Explorers 
  

Explorers zijn jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar, opkomst vrijdagavond, doorgaans van 19.30 – 
22.00 uur; in overleg kan van deze tijd worden afgeweken). 
Explorers is de naam voor de leeftijdsgroep van 15-18 jaar. Oudere namen, die nog wel gebruikt 
worden zijn "Rowans" (jongens) en "Sherpa's" (meisjes). De Explorers worden geacht zelf hun 
activiteiten en projecten te kunnen plannen en uitvoeren. Ze worden daarin bijgestaan door 
begeleiders. De Explorers is een gemengd onderdeel. Het ScoutFit van de Explorers is een brique 
(rode) blouse, spijkerbroek, en groepsdas met dasring. 

 
5. Roverscouts  

 
Roverscouts zijn jongens en meisjes van 18 tot 21 jaar, tijdstip opkomst in onderling overleg te 
bepalen). 
Een lid van de Jongerentak heet Pivo, dat een afkorting is van "Pionier" en "Voortrekker", (dit zijn de 
oude namen van de jongens en meisjes in deze leeftijdsgroep). Een groep Pivo's heet een "Stam". 
Pivo's organiseren hun activiteiten en programma's geheel zelfstandig maar indien gewenst, kunnen 
zij een beroep doen op de "Stam-Adviseur" Een Pivo-stam is een gemengd onderdeel. Het ScoutFit 
van de Pivo's is een brique blouse, zoals van de Explorers en spijkerbroek, en groepsdas. 

 
6. De jeugdleden in ontwikkeling 

 
De jeugdleden van onze scoutinggroep ontwikkelen zichzelf door spelenderwijs te ontdekken en te 
leren. Sociale vaardigheden, technische kennis maar ook inzicht in de omgeving krijgen tijdens het 
lidmaatschap van de scoutinggroep een extra impuls. Het is logisch dat dit hen vooruit helpt in hun 
latere maatschappelijke carrière. In sociaal opzicht zowel binnen als buiten het gezien winnen scouts 
aan kracht. Voor oudere jeugdleden bestaat er de mogelijkheid om opgeleid te worden als toekomstig 
leidinggevende bij een speltak. Ze leren dan in een beschermde omgeving het leidinggeven in theorie 
en praktijk. 

 
7. Scoutingjaar in vogelvlucht: het programma 

 
Een scoutingjaar loopt parallel aan een schooljaar. Gewoonlijk houden de speltakken hun eerste 
opkomst de eerste zaterdag na de eerste schooldag van de basisscholen. Tot aan de zaterdag voor 
kerst wordt er normaal gesproken iedere week opkomst gehouden. Gedurende de kerstvakantie is er 
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geen opkomst. In het nieuwe jaar is de eerste opkomst, de nieuwjaarsmaaltijd die met de gehele 
groep (ruim honderd leden) wordt genuttigd.  
In het voorjaar staan steevast twee bekende evenementen op de agenda, zoals de Duinenmars en 
het feest van St. Joris. In het oude verhaal weet St. Joris de draak te verslaan. De symboliek van het 
verhaal, het kwade wordt door het goede overwonnen, spreekt de Scouts erg aan.  
Vanaf het voorjaar werken de onderdelen toe naar het hoogtepunt van het jaar, te weten het 
zomerkamp. Alleen de bevers gaan gezien de leeftijd niet op kamp. De welpen en kabouters gaan in 
de eerste week van de zomervakantie van de basisscholen op kamp en verblijven dan in een 
groepshuis. De Scouts gaan kamperen en gaan meestal gelijk met de kabouters en welpen op kamp. 
Gaan de Scouts in het buitenland op kamp, dan wordt het kamp meestal niet in de eerste week 
gehouden en duurt het kamp vaak iets langer. De tijdstippen van zomerkampen van de Explorers en 
de Jongerentak worden in onderling overleg met de leden gepland. 
 
Alle onderdelen houden tussen door enkele meerdaagse opkomsten. Voor de jongere speltakken 
wordt vaak gekozen voor een overnachting in het groepshuis.  
De oudere Scouts gaan doorgaans met de tent op stap. Soms wordt het kamp in het buitenland 
opgeslagen. Men deinst er niet voor terug om zelfs midden in de winter te gaan kamperen. 
 
Hoofdstuk 4 Varia 
 

1. Het groepshuis 

 
Het groepshuis staat aan de Laan van Poot nummer 93. Het gebouw dat de naam “De Duinpan” 
draagt, staat aan de rand van de Bosjes van Poot. We kunnen met enige trots zeggen dat het 
groepshuis staat op een, voor Scouts, absolute toplocatie. Er wordt dan ook als vanzelfsprekend veel 
gebruik gemaakt van de buitenruimte: het bos naast de deur, het strand op loopafstand en ook de 
winkels van de Fahrenheitstraat zijn snel te bereiken. Natuurlijk wordt er ook veel gebruik gemaakt 
van de binnenruimtes. Elke speltak heeft zijn eigen ruimte die is ingericht op de leeftijd en ontwikkeling 
van de deelnemers. De sanitaire voorzieningen in het groepshuis zijn in orde. De brandweer 
controleert het gebouw met regelmaat op veiligheid en ziet er op toe dat er een deugdelijk vluchtplan 
aanwezig is.  
 

2. Contributie en andere onkosten 
 
Alle deelnemers betalen contributie. Met deze inkomsten worden de onkosten voor het 
spelprogramma gedekt. Een deel van de contributie wordt betaald aan het lidmaatschap van Scouting 
Nederland, waarvoor de leden maandelijks het blad “Scoutinfo" ontvangen. 
De contributie wordt jaarlijks, per kwartaal of maandelijks overgemaakt op gironummer 1565583 ten 
name van de Be Pals Julianagroep te Den Haag en moet vooraf voldaan worden. 
De contributie per speltak bedraagt voor alle onderdelen € 16,50 per maand. 
Het inschrijfgeld bij lid worden bedraagt € 17,50 
  
Buiten bovengenoemde uitgaven, vragen we van de ouders een bedrag om het kind deel te laten 
nemen aan weekends of een speciale opkomst. Van de hoogte van het bedrag wordt u steeds door de 
leiding van de speltak op de hoogte gebracht. Afgesproken binnen de groepsraad is wel dat dit niet 
meer dan 50 euro op jaarbasis mag zijn. Voor het zomerkamp dat een week is zal de leiding u op de 
hoogte stellen van dat bedrag, de speltak dient te allen tijde een begroting hiervan in bij het bestuur 
ter goedkeuring. 
 
Bij onze groep geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Dus bij opzegging betaalt u nog 2 
maanden contributie. Voorbeeld wil u per 1 januari opzeggen laat dit dan voor 1 november 
weten. 
Bij automatische incasso moet u zelf zorgen voor deze intrekking gezien wij dit niet mogen 
doen. Voor vragen over de contributie kunt u altijd terecht bij onze penningmeester. 
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3. Acties en subsidies 

 
Met enige regelmaat nemen de speltakken deel aan acties. Een bekende actie is Jantje Beton. De 
opbrengst van een dergelijke actie komt ten goede aan de speltakken. Daarvan kunnen dus weer 
leuke dingen worden gedaan. Naast de inkomsten van de contributie en de acties, worden bovendien 
elden ingezameld via subsidies, zoals de “Haagse Onkostenvergoeding Vrijwilligerswerk” die we 
jaarlijks ontvangen van de Gemeente Den Haag. 
 

4. Leden en leiding werven 
 
Een groep draait natuurlijk perfect als er voldoende leden zijn en er voldoende leiding is. Doorgaans 
kunnen de speltakken nog best wat leden gebruiken. Leden kunnen, in samenspraak met de leiding 
hun vriendjes en vriendinnetjes een dagje mee laten draaien bij het onderdeel. Als een onderdeel vol 
is, komt een aspirant-lid, doorgaans kort, op een wachtlijst. Het lukt ons tot op heden de groepen te 
bemannen met enthousiaste en deskundige leiding. Toch kunnen we nog mensen gebruiken die als 
vrijwilliger een dagdeel per week energie willen stoppen in het leiden van een groep jongeren. Dus 
vaders en moeders van de leden, meld u aan of probeer in uw omgeving mensen warm te krijgen voor 
Scouting. Momenteel zoeken wij met spoed Scoutsleiders, Beverleidsters , Welpenleid(st)ers en 
Bestuursleden 
Opgeven voor info of wel meedraaien met iets kunt u bij het bestuur  rb.gielisse@ziggo.nl 
 
 
 

5. Contacten met de ouders 

 
Voor de jongste speltakken verloopt het contact tussen de groep en de ouders simpel: vaak brengen 
de ouders de kinderen en een praatje met een leider is snel gemaakt. De leiding is altijd bereid een en 
ander te vertellen over het reilen en zeilen van het kind in de groep. Een kwestie van even 
binnenlopen dus. Het komt ook voor, dat de ouders worden uitgenodigd voor een zogenaamde 
oudermiddag- of avond. Als een onderdeel op kamp gaat, wordt vaak een dergelijke ouderbijeenkomst 
gehouden.  
 

6. Telefoonnummers 

 
Bij de volgende mensen van de leiding kunt u terecht voor opmerkingen /vragen /etc: 
 

Bevers   gemengd 
ochtend 

Van 5 – 7 jaar Chris van Arenthals 06-11204536 

Welpen  meisjes   
ochtend 

Van 7-11 jaar Arianne van Oudheusden 06-26582456 

Welpen  jongens  ochtend Van 7 – 11 jaar Monique Klein 06-42787939 

Welpen  gemengd middag Van 7 – 11 jaar Bert Steenkist 06-29406600 

Scouts  dames middag Van 11 – 15 jaar Marc van Genderen 06-47446437 

Scouts  heren  middag Van 11 – 15 jaar Mirjam Gielisse 06-52044241 

Explorers  gemengd 
vrijdagavond 

Van 15 – 18 jaar  Roger Gielisse 06-50665589 

Roverscouts/stam 
vrijdagavond 

Van 18 – 21 jaar Roger Gielisse 06-50665589 
 

 
 
Bij de volgende mensen van het bestuur kunt u terecht voor opmerkingen/vragen/etc. 
 

Groepsvoorzitter Roger Gielisse 06-50665589 

Groepspenningmeester Marion Horstink 06-13707981 

Vice voorzitter Henri van Dun 06-22927709 

Secretaris Thea Hagemans 06-27046568 

Vertrouwenspersoon Jurriaan Stroink 070-3503012 

Algemeen. pr zaken Henri van Dun 06-22927709 

Praktijkbegeleider Roger Gielisse 06-50665589 
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7. De scoutfitkleding 

 
Binnen onze groep kennen wij voor jeugdleden en leiding de volgende scoutkleding: 
Alle onderdelen hebben hun eigen kleur blouse, en alle onderdelen dragen de groepsdas en dasring 
bij activiteiten. Alle onderdelen inclusief leiding hebben een blauwe broek dat kan zijn een spijkerbroek 
of de Scoutingbroek. Deze laatste is verkrijgbaar bij de Scoutshop. De onderdelen hebben zelf een 
pet, baret of hoed dit hoort u van de desbetreffende speltakleiding. Het gehele scoutfit wordt netjes 
gedragen binnen de groep  dit is afgesproken in de Groepsraad op 27 januari 2013. 
 
 
 

8. Vertrouwenspersoon 
 
Binnen onze groep is volgens richtlijnen van Scouting Nederland Jurriaan Stroink officieel gekozen 
door de groepsraad als vertrouwenspersoon voor jeugdleden ouders en leiding. Een 
vertrouwenspersoon staat buiten de groep, dus niet actief binnen de groep en is bereikbaar voor 
gegronde klachten over ongewenste intimiteiten en zaken die u via hem wil bespreken. De 
vertrouwenspersoon kan benaderd worden als u bemiddeling wil en er geen oplossing geboden is 
nadat degene die het betreft contact met leiding of bestuur heeft gehad. Doordat deze persoon buiten 
de groep staat kan er zonder belangenverstrengeling eventuele problemen op de juiste manier 
worden behartigd voor degene die hem benadert. Een vertrouwenspersoon zal volgens de officiële 
richtlijnen de juiste personen binnen onze groep benaderen om een eventueel probleem goed op te 
lossen. Mocht het nodig zijn zal ook contact gezocht worden met Scouting Nederland of de regio Zuid-
Holland. 
 
 

9. Diverse culturen binnen de scoutinggroep 
 
In de huidige tijd besteden wij in onze groep steeds meer aandacht aan het feit dat wij in Den Haag  
met vele culturen samenleven, als scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana hebben wij onze deur altijd 
open staan voor iedereen ongeacht zijn of haar geloof en herkomst. 
In de komende jaren zullen wij gezamenlijk met vele jeugdorganisaties en als scoutinggroep steeds 
meer activiteiten ontwikkelen, met ons vizier op Den Haag als een leefstad waar iedereen gezamenlijk 
diverse festiviteiten zullen ontplooien. 
Ons doel daarbij als scoutinggroep is kinderen en leiding/bestuur een breder beeld te geven van wat 
er  allemaal te doen is in een stad als Den Haag. 
Natuurlijk zijn wij een scoutinggroep en dat zal altijd de doelstelling zijn en blijven, maar op 
bijvoorbeeld, een open dag wat met een andere organisatie samendoen.  Een evenement organiseren 
met andere organisaties is iets wat wij nog breder willen uitwerken. 
 
Zo willen de scouts komend jaar wat gaan doen voor de wijk. Zo zullen de jeugdleden een steentje 
bijdragen aan het evenement op het Copernicusplein. 
De welpen doen veel voor oude mensen tijdens de kerstdagen(kerststukjes maken en brengen.) 
Met dit alles kunnen wij als scoutinggroep ons steentje bijdragen aan een brede acceptatie in allerlei 
culturen door in een harmonie diverse activiteiten te ontwikkelen waar iedereen aan deel kan nemen.  


