ALGEMENE INFORMATIE versie d.d. 120909
Bijeenkomsten
Welpen (jongens en meisjes van 7-11 jaar)
Scouts (jongens en meisjes van 10-16 jaar)
Explorers (jongeren van 15-19 jaar)

zaterdagmiddag
vrijdagavond
donderdagavond

van 13.00 u tot 15.00 u.
van 19.00 u tot 21.00 u.
van 20.00 u tot 22.00 u.

Afmelding
Zeker 1 dag vóór de bijeenkomst. Afmelding is verplicht.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 2 januari van het opvolgende jaar. De eerste 2 maanden zijn gratis.

Contributie
Per jaar

€ 66,00 1e lid van de familie (€ 5,50 per maand)
€ 60,00 2e lid van de familie en verder (€ 5,00 per maand)
Deze contributies gelden alléén wanneer u automatische incasso toestaat.
Wanneer dat niet het geval is, betaald u € 75,00 per jaar.
Alléén via ons banknummer, NIET via de stafleden.

Opzegtermijn
Vóór 1 december, schriftelijk aan het groepsbestuur. Zie www.stjanbaptist.nl voor meer info.

Installatie
Uw zoon/dochter wordt binnen twee maanden geïnstalleerd.
Dit houdt in dat hij/zij tijdens een feestelijke bijeenkomst van de speltak de insignes op de blouse
gespeld krijgt. U krijgt meer informatie van de staf van de speltak.

Rekeninggegevens
Banknummer
t.n.v.
onder vermelding van

93.69.05.980
Scouting St. Jan Baptist
Naam zoon/dochter, en speltak.

Telefoonnummers
Scouting- en Totemcentrum
Verhuur
Groepsvoorzitter
Groepssecretaris
Groepsbegeleider
Bevers
Welpen
Scouts
Explorers

Scouting St. Jan Baptist
Luc Stel
Bianca Ruijters
Hubert ter Heide
Leiding gevraagd
Luc Stel
Luc Stel
Patrick Vlieks

Voor alle leeftijdsgroepen zijn wij op zoek naar goede leiding. Iets voor jou?

Secretariaat: Marebosjesweg 43, 6446 AB Heerlen.
Gebouw Scouting- en Totemcentrum, Jamboreepad 2 te Heerlen.
Internet: www.stjanbaptist.nl, email: info@stjanbaptist.nl.

(045) 572 28 87
(062) 249 02 22
(062) 249 02 22
(064) 216 46 21
(062) 156 65 92
(045) 572 12 67
(062) 249 02 22
(062) 249 02 22
(064) 303 39 18

ONZE SCOUTFIT, ONS SPEELPAK
Scouting Sint Jan Baptist heeft er voor gekozen om de scoutfit te dragen en wel op een bepaalde manier.
Daarbij is gekozen voor een aantal nuttige insignes en insignes die officieel door Scouting Nederland ondersteund
worden. Alléén de groepsbadge, de themabadge alsmede speciale stafbadges kunnen daarvan afwijken.
Wij dragen bijvoorbeeld niet de regiobadge, de Limburgse vlag, de Scouting Limburg badge of andere badges die hier
niet aangegeven zijn.
Naambandjes, badges en dergelijke die verkregen zijn tijdens bepaalde activiteiten, zoals jota, hit, Scout-In, LSW, en
dergelijke, kunnen bijvoorbeeld op een kampvuurdeken gestikt worden.
Daarnaast kan in bepaalde gevallen per speltak de plaats van de themabadge gekozen worden om een bepaalde badge
voor de gehele speltak te dragen of een pin betrekking hebbende op bijvoorbeeld een kamp.
Alléén de officiële scoutfit is toegestaan. De scoutfit is ons visitekaartje en wordt netjes, correct en in de broek gedragen. Rood voor de Bevers, Groen voor de Esta’s, Bege voor de Scouts en Briquet voor de Explorers.
Wat de hoofddeksels betreft draagt iedereen dezelfde scouting nederland opvouwbare cap. De staf draagt per speltak
naar keuze hetzelfde hoofddeksel of niets. Het dienen wel officiële hoofddeksels te zijn.
Onze das is rood met op de achterkant in de punt een rechthoek van de groen geruite schotse ruit, Hunting Stuart.
Alléén een gilwellian draagt de roze das, met eigen dasring en de woodbadge. Wij dragen de das onder de kraag.
De Bevers en Esta’s dragen geen fluit met fluitkoort, de Scouts dragen een groen fluitkoort met een seinfluit en de
Explorers en stafleden dragen een wit fluitkoort, al of niet zelf geknoopt, met een rolfluit.
De bandjes, insignes en de badges dienen rondom gestikt/genaaid te zijn.
De scoutingbroek is niet verplicht, maar wij dragen allemaal een effen blauwe broek, bij voorkeur een spijkerbroek.
Voor meer informatie kijk je op www.stjanbaptist.nl.

DE SCOUTFIT, ZOALS WIJ HET DRAGEN

Das, rood met
rechthoek Hunting
Stuart

NL-Bandje

Speltakteken

Broek
(facultatief)

Thema-Badge
Landelijk, Regionaal, Groeps- of
Speltakgebonden

Patrouille-, Vaandrig of Hopmanlinten (Scouts)
Dasring

Gids of helper
bandjes, Esta’s
(geel)
In volgorde vanaf de schouder/
mouwnaad:
* Groepsnaambandje
* Bevers-, Estar-,
Troepnaambandje
* RSA 513
* Groepsbadge
Scouting Nederland * Katholieken kruis
Installatie-insigne
* WNFinsigne
en eventueel APL,
Riem
PL, of TL-linten
(facultatief)
(wit) ernaast
Alléén als je geïnstalleerd bent, mag je
de insignes, badges, bandjes en dergelijke op je scoutfit dragen. Tijdens je
eigen installatie worden deze door je staf
op je scoutfit gespeld. Groepsinsignes
krijg je van het groepsbestuur opgespeld.

Vaardigheidsinsignes
Teken van bevoegdheid

