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1 Voorwoord
Voor u ligt het informatieboekje van Scoutinggroep Thorheim. Met dit boekje willen we meer informatie
verstrekken aan leden en ouders over Scouting in het algemeen en over onze eigen groep in het
bijzonder.
Naast de zakelijke informatie over contributie, het uniform, het huishoudelijk reglement en de tijden
van opkomsten willen we ook meer vertellen over wat er gedaan wordt binnen de diverse
leeftijdsgroepen van onze scoutinggroep. Dat geeft iedereen een beter beeld over wat er reilt en zeilt
binnen Scouting Thorheim.
Veel leesplezier gewenst!
Scoutinggroep Thorheim
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2 De geschiedenis van Scouting Thorheim
Hoe het begon…
Op 22 februari 1857 wordt in London Robert Baden Powell geboren. Hij
trekt er graag op uit, de bossen in, tot ergernis van zijn leraren. Na de
middelbare school kiest hij voor het leger en dat blijkt een goede keus te
zijn. Hij maakt snel carrière en wordt uitgezonden naar India. Na vele
omzwervingen komt hij uiteindelijk in Zuid Afrika terecht. In 1889 schreef hij
daar het boek ‘Aids to Scouting’, bestemd voor verkenners in het leger.
Als Baden Powell terugkomt in Engeland merkt hij hoe populair het kleine
zakboekje is dat hij over het militaire verkennen heeft geschreven. Er wordt
veel druk op hem uitgeoefend om van het verkennen een spel voor
jongeren te maken en uiteindelijk publiceert hij in 1908 het boek ‘Scouting
for Boys’. Kopieën van zijn boek worden door jongens over de hele wereld
gelezen. Scout troepen rijzen als paddenstoelen uit de grond. Rond 1910
starten in Engeland ook de eerste meisjesgroepen: The Guides.

Scouting In Nederland
Scouting in Nederland begon in 1910. In dat jaar installeert Baden Powell in Den Haag de eerste
Nederlandse Verkenners. De eerste landelijke organisatie werd ook in 1910 opgericht: ‘De
Nederlandse Padvinders Organisatie’. Gedurende de tweede wereldoorlog werden alle
scoutingactiviteiten verboden door Nazi Duitsland, maar veel Scoutinggroepen gingen in het geheim
door. Na de oorlog kwam Scouting snel weer terug en werd weer net zo populair. In 1973 fuseerden
enkele landelijke padvindersorganisaties tot Scouting Nederland, zoals we het nu kennen. De Engelse
naam Scouting werd toen gekozen om niet de voorkeur te hoeven geven aan de naam van een van
de oorspronkelijke organisaties.

Scouting in Doorn

Van 1934 tot het begin van de oorlogsjaren
Padvinder van het eerste uur was de heer Aart Martijn die het boek ‘De Otters’ cadeau kreeg. Dit boek
ging over de avonturen van zes jongens die een padvinderspatrouille oprichten. Op 14 juli 1934 vond
er op vliegbasis Soesterberg een grote vliegdemonstratie plaats. Op de terugweg stelde Jan, de broer
van Aart, voor om ook een padvinderspatrouille op te richten. Samen met twee buurjongens en twee
schoolvrienden is het stel begonnen als patrouille ‘De Otters’. De opkomsten draaiden ze in een
varkenskot in een schuur.
Via het gemeentebestuur van Maarn kregen de jongens hulp, zodat de eerste groep van de afdeling
Maarn-Doorn ‘de Rangers’ van de grond kwam. In 1935 werd hun eerste clubhuis ‘De Boshut’ op de
Zonheuvel geopend. De activiteiten waren het deelnemen aan wandeltochten, spoorzoeken,
zomerkampen en het geven van uitvoeringen aan het Doornse publiek. In de eerste oorlogsjaren ging
het padvinderswerk nog gewoon door, maar in 1941 werd de padvinderij door de bezetters verboden.
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De oorlogsjaren
Aart Martijn en zijn vrienden gingen in de oorlogsjaren stiekem door als natuurvriendengroep. Dankzij
het illegale natuurvriendenwerk konden zij na de bevrijding onmiddellijk weer aan de slag.
Na de oorlog
Meteen na de bevrijding kregen de jongens de gelegenheid om in het oude VVV kantoor een
kantoortje in te richten. Hier melden zich zoveel nieuwe leden aan, dat na een splitsing vier nieuwe
groepen, namelijk De Rangers, de Big Two, Kantankey en de Woudlopers. De Rangers werd een
Maarnse groep en de Woudlopers verhuisden naar Amerongen.
In 1948 liep echter het ledenaantal van de Big Two en de Kantankey terug waardoor beide groepen
samengevoegd werden tot de huidige Thorheimgroep. Er wordt gekozen voor deze naam, omdat het
dorp Doorn vroeger Thorheim heette. Thorheim is weer afgeleid van een plek in de buurt van huize
Stameren, waar volgens de overleveringen een offerplaats voor de Noorse god Thor was.
In 1964 kreeg de Thorheimgroep een pachtcontract voor het terrein aan de Drift aangeboden, waar ze
nu nog steeds huizen. De bouw van het groepshuis heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Met een
oude kippenschuur als geraamte is een nieuw gebouw geconstrueerd. Vanaf dat moment groeide de
groep weer gestaag. Daarom werd de groep in 1977 uitgebreid met een speltak voor oudere leden, de
Rowans. In 1980 werd vervolgens de speltak voor de oudste leden, de Parnassosstam, opgericht,
waarbij het accent lag op de voorbereiding van het leiderschap. De Stam was ook de eerste speltak
die ook voor meisjes werd opengesteld
Natuurlijk waren er in die tijd ook vrouwelijke scouts, de Vossenbosgroep genaamd. Door een tekort
aan leiding werd deze groep echter in 1984 opgeheven. Voor de achtergebleven leden richtte
Thorheim twee nieuwe speltakken op, de Kabouters en de Gidsen. De Sherpa’s werden
samengevoegd met de Rowans. Het ledenaantal groeide nog steeds, maar het leidingtekort werd ook
een steeds groter probleem. Daarom besloot men om de jongens- en de meisjesspeltakken te
verenigen tot nieuwe gemengde speltakken. In 1996 besloot Thorheim ook de kinderen van 5 t/m 7
jaar een prettige vrijetijdsbesteding te gaan aanbieden door de speltak de Bevers op te richten.
In 1999 verliep het pachtcontract. Dit contract werd na stevige onderhandelingen met de eigenaar van
het terrein het SBI omgezet voor een 15 jarige gebruikersovereenkomst. In 2015 werd dit contract
verlengd voor nog eens 15 jaar.

Anno 2016
Tot op heden draaien alle speltakken met gemengde groepen midden in het bos in het gebouw aan de
Drift en zijn we qua ledenaantal een stabiele groep van ongeveer 70 juniorleden en 20 man/vrouw
leiding en bestuur.
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3 Speltakken
Ruim 120.000 mensen, jong en oud hebben in Nederland gekozen voor Scouting. In ongeveer 1700
groepen spelen ze het spel van verkennen. Een aantal groepen samen vormt een regio, Scouting
Thorheim behoort tot de regio Utrechtse Heuvelrug. Op regioniveau wordt het spel- en trainingsbeleid,
zoals dat op landelijk niveau is vastgesteld, uitgevoerd.
Omdat het erg moeilijk is iemand van 8 jaar voor dezelfde activiteiten te interesseren als iemand van
14 jaar is er een indeling gemaakt in leeftijdsgroepen. Zo’n leeftijdsgroep heet een speltak. Scouting
Nederland hanteert de volgende globale indeling:

5 t/m 7 jaar

7 t/m 11 jaar

11 t/m 15 jaar

15 t/m 18 jaar

18 t/m 23 jaar

Een belangrijk aspect van Scouting is dat er naar gestreefd wordt de eigen verantwoordelijkheid te
laten groeien naarmate de kinderen ouder worden. Bij Bevers en Welpen is de rol van de leiding nog
groot, terwijl bij de Stam geen leiding meer aanwezig is.
Op de volgende pagina’s vind je een omschrijving van elke speltak.
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Bevers
De kinderen van 5 tot en met 7 jaar worden bij Scouting 'Bevers' genoemd. Bij
de bevers ligt de nadruk op het spelen en leren in de natuur. Ze doen samen met
andere kinderen leuke spelletjes in een veilige omgeving. Zo leren ze
spelenderwijs samen te werken.
Onze opkomsten zijn wisselend. We kijken wat de kinderen leuk vinden en daar
passen wij ons op aan. Wij houden van:
Buitenleven, buiten spelen, expressie, sport en spel, knippen en scheuren, bloemen en bomen,
spelletjes, toneel, zingen, dansen, vuurtjes maken, verhalen voorlezen, koken, bakken. Wij hebben
per seizoen 1 avondopkomst,1 logeernachtje en 1 weekendopkomst. En we gaan natuurlijk een dagje
uit met de hele scoutinggroep
Een Bevergroep bestaat bij voorkeur uit 16 kinderen van 5 tot 7 jaar en 4 leidinggevenden. Hierdoor is
het mogelijk om individuele aandacht aan de kinderen te geven en kan er ingespeeld worden op de
individuele behoeften van kinderen. Er zijn geen vaste subgroepjes zoals bij de Welpen, want op de
beverleeftijd wisselen vriendschappen heel snel.
De Bevers spelen in het dorp Hotsjietonia. Daar is de hoofdpersoon het kind Stuiter. Stuiter speelt met
vriendjes in het dorp Hotsjietonia. De andere spelfiguren zijn de inwoners van het dorp.

De bevers draaien hun opkomst op zaterdagmiddag van 14.00 t/m 16.00 uur. Kom eens kijken bij de
bevers om te ontdekken wat we allemaal beleven! Je mag 3 keer komen om te kijken of je het leuk
vindt bij ons.
Voor wie?
Wanneer?

Jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar
Zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur
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Welpen
Welpen spelen met elkaar in de jungle van Mowgli, Shanti en junglebewoners
zoals Baloe de Beer, Kaa de Slang, King Louie de Orang Oetang en Ikki de
Egel. Deze beesten helpen de welpen en Mowgli te overleven in de jungle. Elke
week beleef je samen met je welpenvrienden de spannendste avonturen bij
scouting.
Een opkomst
Geen opkomst ziet er hetzelfde uit. Elke week doe je iets anders. Zo zit je binnen in het clubgebouw te
werken aan een bijzonder werkstuk en zo ren je je rot tijdens een spelletje 'Hollandse Leeuwen' in het
bos. Naast alle verrassende activiteiten die je leiding bedenkt als postenspelen, kampvuur maken, en
kabelbanen bouwen zijn er ook vaste onderdelen die elke welp doet. Zoals openen en sluiten van de
opkomst, de wet en de belofte en insignes verdienen. Verder is er tweemaal per jaar een
weekendkamp op Thorheim en in de eerste week van de zomervakantie vertrekken wij voor een week
zomerkamp naar het clubgebouw van een andere groep in Nederland. Dit is altijd het hoogtepunt van
het seizoen.
Leidingteam
Het leiding team bestaat uit 6 leiding waarvan 4 vaste leiding.
Welpenwet
Een welp speelt samen met de andere in de rimboe.
Hij is eerlijk, vriendelijk, houd vol, en zorgt goed voor de natuur.

Voor wie?
Wanneer?

Jongens en meisjes van 7 t/m 11 jaar
Zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur
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Scouts
Ben jij tussen de 11 en 15 jaar? Lijkt het je leuk om ijsklontjes te smokkelen, je
over één touw boven een sloot voortbewegen, een race houden met je eigen
gemaakte kar of je eigen eten koken op een houtvuur? Kom dan kijken bij de
scouts van Thorheim!
Wat zijn de scouts?
Scouts zijn jongens en meisjes van 11 tot en met 15 jaar oud. Bij de scouts ligt
veel nadruk op zelfstandigheid. Bij veel activiteiten gaan de scouts in vaste groepjes (patrouilles) zelf
aan de gang onder leiding van de oudste scouts: Hun PL (patrouilleleid(st)er) en hun APL (assistent
patrouilleleid(st)er). De leiding heeft dus een ondersteunende en begeleidende functie en zorgt voor
de activiteiten.
Wat doen de scouts?
De scouts draaien hun opkomsten van 14.00u tot 16.30uur. Je kunt dan een grote diversiteit aan
activiteiten verwachten. Wat denk je bijvoorbeeld van je eigen katapult pionieren, geld verdienen
tijdens een beursspel of een ei bakken op een zelfgemaakt kookstel?
Zijn er ook nog bijzondere opkomsten?
Naast de gewone opkomsten zijn er regelmatig bijzondere opkomsten bij de scouts. Zoals de
zeepkistenrace, EHBO opkomst en Halloween. Ook hebben de scouts in ieder geval één keer per jaar
een uitje naar bijvoorbeeld een pretpark!
Naast deze dagactiviteiten hebben de scouts ook een aantal keer per jaar een weekendkamp. Deze
kampen hebben altijd een thema. De onderlinge en regionale Scoutingwedstrijden of overlevingskamp
(soort van wild kamperen) scouts zetten met hun patrouille zelf de tent op en gaan ook zelf koken.
Als afsluiting is er ieder jaar een zomerkamp. Hierbij gaan de scouts in of net buiten Nederland een
week kamperen.
Kan ik zomaar komen kijken?
Jazeker! De scouts kennen geen ledenstop. Je kan 3 opkomsten komen kijken. Daarna kan je
geïnstalleerd worden en word je lid van Scouting Thorheim en van Scouting Nederland tegelijk. Je
bent dus van harte welkom!
Voor wie?
Wanneer?

Jongens en meisjes van 11 t/m 15 jaar
Zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur
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Rowans & Sherpa’s (Explorers)
RSA staat voor Rowans & Sherpa's Afdeling. De afdeling van de Thorheimgroep heeft nummer 333, we spreken en schrijven dan ook heel vaak over de
RSA333. Tegenwoordig wordt de RSA ook wel Explorers genoemd.
Bij de RSA wordt van je verwacht dat je zelf de handen uit de mouwen steekt.
Als 15- tot 18-jarige kun je namelijk heel goed zelf bepalen wat je wel en niet wilt.
Je bedenkt dan ook je eigen programma's en verzint samen met de anderen
waarheen je dit jaar op zomerkamp gaat. De RSA heeft het dus zelf voor het zeggen. We maken
samen plannen. Bepalen ons eigen avontuur. Daarom is geen opkomst of dag hetzelfde.
De ene keer vind je jezelf terug op een berg in Tsjechië, een andere keer ben je aan het fik stoken of
je wordt nét niet overreden op een toch niet helemaal verlaten stationnetje in Normandië. Maar ook de
gewone opkomsten zijn iedere keer weer verschillend. Zin in een filmavond? Organiseer hem zelf
maar. Of is een pokeravond, een avondje routetechnieken, een dropping, die maffe sinterklaasviering
leuker? Dan organiseer je samen met de andere RSA-ers dat toch.
De RSA-ers zijn oud en wijs genoeg. Leiding heb je niet meer nodig. Maar soms kom je er zelf niet
(helemaal) uit. Dan kun je altijd een beroep doen op de 'begeleiding'. Van begeleiders mag je dus best
wat verwachten. Niet dat ze je bezighouden. Geen voorgekookte activiteiten. Wel dat ze je net dat
laatste zetje geven. Dat ze je een goede reden geven om uit je luie stoel te komen. En een beetje hulp
als het plan dreigt te stranden.
We hebben elke zaterdag opkomst van 13:30 tot 16:30. Lijkt het je ook wat? Kom gerust een keer
langs.
Voor wie?
Wanneer?

Jongens en meisjes van 15 t/m 18 jaar
Zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur

Stam
Karten, zwemmen, darten, thema avonden, koken met sterren, casinoavond,
wijnproeven, beautyavond, creatief met…, poolen, squashen, rolschaatsen,
skiën en nog veel meer!
De Stam is een groep jongens en meiden van 18 jaar en ouder (we hebben dus
geen leiding). Een of twee van ons verzorgt het programma voor de rest van de
groep. Elk half jaar maken we gezamenlijk een programmalijst met alle dingen
die we leuk vinden.
We beginnen om 20.15u en het programma eindigt ongeveer om 22.15u. Daarna blijven we vaak nog
gezellig aan de bar zitten te kletsen en wat drinken.
Ieder jaar gaan we een lang weekend met zijn allen weg. Dit is altijd een zeer gezellig en geslaagd
weekend, dat inmiddels een ware traditie is geworden.
Voor wie?
Wanneer?

Jongens en meisjes van 18 t/m 23 jaar
Zaterdag vanaf 19.00 uur
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4 Verhuur scoutinggebouw
Thorheim - niet alleen de naam van onze groep, maar ook van ons gebouw - is prachtig gelegen in
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, in de bossen tussen Doorn en Maarn en is toch goed te bereiken
met auto en openbaar vervoer.
Het adres van ons gebouw is Drift nummer 100, 3941 DD in Doorn.
In de vakantieperiodes wordt het gebouw verhuurd aan groepen jongeren t/m 18 jaar plus begeleiding.
Op deze manier kunnen we als vereniging een deel van het onderhoud aan het pand betalen. Ons
gebouw is uitsluitend voor scoutinggroepen en scholen (t/m 16 jaar) te huur.
Informatie over het huren kunt u op vragen via verhuur@thorheim.nl.
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5 Bestuur
Het bestuur van Scouting Thorheim wordt gevormd door afgevaardigde ouders en leidinggevende.
voor alle zaken die boven het daadwerkelijke groepsdraaien staan. Hierbij moet je denken aan;
contributie, cursussen, functioneren van een groep enz. De dagelijkse gang van zaken valt onder de
verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur:

Functie

Naam

Voorzitter

Gert van Woudenberg

Secretaris

Jeanette Hoogstrate

Penningmeester

Florens de Haan

Ledenadministratie

Maarten Stouten

Vice Voorzitter

Frans/Koos van de Craats

Groepsbegeleider

Niels Kamsma

Groepsbegeleider

Aart Hillhorst

Verhuur

Fred Odijk

Huishoudelijk reglement
Scouting Thorheim is een stichting en heeft daarom ook een huishoudelijk reglement. Hierin staan alle
afspraken, die we onderling met elkaar hebben gemaakt om alles in goede banen te leiden. Wilt u
inzage in het huishoudelijk reglement? Dat kan! Vraag er dan naar bij de verantwoordelijke leiding van
de speltak.
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6 Leiding
Ruim 20 vrijwilligers maken het mogelijk dat meer dan 70 kinderen en jongeren het spel van Scouting
spelen bij Scouting Thorheim Zij zijn als het ware de reisleiders van de ontdekkingsreis. Ze openen
steeds weer nieuwe deuren. Een groot deel van die vrijwilligers doet dat als leidinggevende.
Daarnaast zijn er allerlei mensen actief in het bestuur en in ondersteunende functies.

Goed getraind op weg
Scouting Nederland zorgt met de Scouting Academy ervoor dat de leidinggevenden niet zonder
bagage op ontdekkingsreis gaan. In onze eigen regio volgen zij een Start- en Programmatraining. In
deze training leren zij alles over Scouting. Daarna blijven ze bij met vervolgtrainingen, bijvoorbeeld
door een workshop schminken of een thema-avond over pesten, op de hoogte.

Kiezen
Bij Scouting Thorheim kunnen de leidinggevenden kiezen wat zij het leukst vinden en welke
leeftijdsgroep het beste bij hen past. Hoe ouder de groep is, des te meer eigen verantwoordelijkheid er
van de leden verwacht wordt. Zo wordt bij de jongere speltakken van de leiding verwacht dat ze een
compleet programma maken, terwijl bij de oudere speltakken de jeugdleden steeds meer invloed op
het programma krijgen of dit zelf voorbereiden.
Wil je meer weten of heb je interesse om leiding te worden neem dan contact op via
groep@thorheim.nl of kijk op de website www.thorheim.nl voor meer informatie.
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7 Belangrijke informatie
Plaats en tijd van de opkomsten
De opkomsten worden gehouden in ons scoutinggebouw ‘Thorheim’ aan de Drift 100, 3941 DD in
Doorn.

Speltak

Dag

Tijdstip

Bevers

Zaterdag

14:00 - 16:00

Welpen

Zaterdag

10:30 - 12:30

Scouts

Zaterdag

14:00 - 16:30

Rowans en Sherpa’s

Zaterdag

14:00 - 17:00

Stam

Zaterdag

19:00 - 22:00

Als ouder dient u er zorg voor te dragen dat het lid op tijd bij elke activiteit aanwezig is. Tijdens de
schoolvakanties wordt de blokhut regelmatig verhuurd. Van de speltakleiding hoort u tijdig of een
opkomst of groepsactiviteit, in welke vorm dan ook, wel of niet doorgaat. De actuele planning is te
vinden op onze website: http://www.thorheim.nl.

Uniform
Om herkenbaar te zijn en om onderlinge verbondenheid uit te drukken, dragen de leden van Scouting
Nederland een uniform. Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen kleur. Dit is het uniform van alle
speltakken:

Speltak

Uniform

Bevers

Rode blouse

Welpen

Groene blouse

Scouts

Beige blouse

Rowans & Scherpa’s

Brique blouse

Stam

Rode trui

Naast de blouse dragen alle leden van Scouting Thorheim een das met een schotse ruit. De naam
van deze ruit/das is ‘Cameron Errach’. Verder zijn de blouses voorzien van:





Naambandje op de rechtermouw
Speltakteken op de rechter borst
Scouting Nederland teken op de linker borst
Regiobadge op de rechtermouw onder het naambandje

Het uniform en de diverse tekens kunt u bestellen bij de Scoutshop.
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Het lidmaatschap
Wanneer een kind twee à drie keer heeft deelgenomen aan de wekelijkse bijeenkomsten kan hij/zij lid
worden. Het betreffende lid wordt door de leiding van de desbetreffende speltak ingeschreven bij
Scouting Thorheim.
Het beëindigen van het lidmaatschap kan geschieden per iedere eerste van een kwartaal (d.w.z. per 1
januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober) en dient een maand van tevoren te gebeuren. De contributie loopt
door tot en met einde van het kwartaal waarin de afmelding ontvangen is, tenzij niet tijdig ontvangen.
U kunt voor het beëindigen van het lidmaatschap mailen met de speltak en met
ledenadministratie@thorheim.nl.

Het lidmaatschap van Scouting Nederland
Na aanmelding bij Scouting Thorheim meldt het secretariaat het nieuwe lid aan bij Scouting Nederland
in Leusden. Zij zenden je rechtstreeks het Scouting magazine toe. Zo kun je ongeveer 5 keer per jaar
alle nieuwtjes die voor Scouting Nederland van belang zijn lezen voor jouw leeftijdsgroep.

De contributie
De jaarlijkse contributie wordt bij voorkeur geïncasseerd via een automatische incasso. Deze wordt
afgegeven bij het invullen van het inschrijfformulier. Het contributiegeld wordt in 2 termijnen
geïncasseerd. In de contributie zit al een bedrag voorzien voor kampjes en het jaarlijkse afsluitende
zomerkamp.

Financiële tegemoetkoming
Via de gemeente Utrechtse Heuvelrug is het mogelijk om een tegemoetkoming in de contributiegelden
aan te vragen. Hieraan zitten uiteraard regels verbonden die u kunt opvragen bij de gemeente.

Klachtenprocedure
Overal waar (vrijwillig) gewerkt wordt, zijn er wel eens misverstanden en worden er fouten gemaakt
Dat is bij onze vereniging niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om
een klacht in te dienen. In elke klacht zit immers een gratis advies voor ons als vereniging. Samen
streven we naar een goede oplossing.
Voor contact over de gang van zaken binnen Scouting Thorheim kunt u via onderstaande kanalen bij
ons terecht:



In eerste instantie kunt u met vragen of opmerkingen over uw kind terecht bij de eigen
teamleider van de speltak waar uw kind lid van is.
Wanneer u er samen met de teamleider niet uitkomt, kunt u altijd bij het bestuur van Scouting
Thorheim terecht.
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Belangrijke regels

Alcohol
Tijdens opkomsten en bij aanwezigheid van juniorleden wordt er geen alcohol genuttigd.
Tijdens kampen wordt er pas in bescheiden mate alcohol genuttigd als de juniorleden op bed liggen.
Hierbij moeten er altijd twee teamleden nuchter blijven: een chauffeur voor eventuele noodgevallen en
iemand die verantwoordelijkheid blijft voor de groep. Bij de RSA en de Stam worden er reële
afspraken gemaakt over alcohol gebruik, met de leden en begeleiding zelf.
Drugsgebruik
Aangezien het gebruik van drugs maatschappelijk niet aanvaard is en om de jongeren hier tegen te
beschermen is er besloten, dat het gebruik van soft- en harddrugs binnen de muren en op het terrein
rondom het clubgebouw, strikt verboden is.
Roken
In het gebouw geldt een algeheel rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor
aangewezen plaatsen buiten het gebouw. Er wordt bij een vergadering afgesproken wanneer er een
rookpauze plaats vindt.
Wachtlijst
Als een speltak aan zijn maximaal aantal leden zit (afhankelijk van aantal leidinggevenden, gesteld op:
15 bevers, 30 welpen, 30 scouts) hebben zij een wachtlijst aan te leggen waar de volgende regels
voor gelden:





Een nieuw juniorlid meldt zich aan, er wordt hem/haar meteen gemeld dat er een wachtlijst is
en dat het moeilijk is een schatting te doen wanneer hij/zij in de groep kan worden
opgenomen.
Wel kan hij/zij maximaal 3 maal komen kijken om zo een indruk te krijgen over wat scouting
inhoudt.
In principe worden de aspirant-leden in volgorde van inschrijven op de wachtlijst opgeroepen,
als er een plaats vrijkomt. Hierbij krijgen kinderen van binnen de gemeente voorrang,
vanwege het subsidiesysteem van de gemeente.

Groepsactiviteiten
Jaarlijks vinden er een aantal activiteiten plaats waarbij de gehele groep aanwezig is






Overvliegspel in september
Schoonmaakdag in voor- en najaar
Oliebollenactie
Kermis/boerenkoolfuif in februari
Dagje uit
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Parkeren
Veel mensen parkeren bij het halen en brengen van de leden de auto in het bos aan de Verlengde
Drift. Dit snappen wij heel goed. Toch roepen wij iedereen op de auto te parkeren aan de parallelweg
aan de Amersfoortseweg ter hoogte van het SBI/Zonheuvelterrein. Dit om de Drift te beschermen en
ons gebouw bereikbaar te houden als dit echt nodig is. Het pad is namelijk onderhevig aan slijtage,
vooral bij hevige regen levert dit snel problemen op.

Lid worden?
Als je een keer wil komen kijke,n kun je direct contact opnemen met de teamleider van een speltak.
Hun contactgegevens staan op de website www.thorheim.nl. Je kunt ook een e-mail sturen naar
groep@thorheim.nl
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