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Scouting Prinses Irene
Scouting Prinses Irene (SPI) is, na eerdere gestrande pogingen, opnieuw opgericht op 15 november
1975. Onder leiding van Akela Paul Horsman en Baloe Wilma Hövelings kwamen de eerste 16 welpen
bij elkaar. Na een aantal lastige jaren werd er in 1977 onderdak gevonden in een boerderij aan de
voormalige driehoekstraat (nu Flintdijk). Begin jaren 90 kregen de ideeën voor een eigen
onderkomen steeds meer gestalte. Op 11 juni 1992 ging de eerste paal in de grond en op 24 april
1993 werd de Spinel aan de Lavadijk opgeleverd. Sinds die dag ook prijkt trots de naam van het
Hoofdkwartier (H.K.) aan de gevel: De Spinel. Dit is de naam van een edelsteen, die de kleur heeft
van de buitenmuren van het H.K. en die de bijnaam SPI in zich draagt.
Scouting Prinses Irene maakt onderdeel uit van de Scouting regio West Brabant. De regio verzorgt
ondersteuning en training voor de groepen in de regio. Daarnaast organiseren de groepen in de regio
onder leiding van de regio, activiteiten voor de jeugdleden van de hele regio.
De vereniging en de regio maken weer onderdeel uit van de landelijke organisatie Scouting
Nederland. Deze landelijke organisatie zorgt voor ondersteuning met een kenniscentrum, Scouting
label terreinen, landelijk evenementen, landelijke PR en spelmaterialen. Daarnaast heeft Scouting
een eigen winkel, de scoutshop.
Scouting prinses Irene bestaat uit een vereniging en een stichting met ieder een eigen bestuur. De
stichting is eigenaar en beheerder van de Spinel. De belangrijkste taak is dan ook te zorgen voor het
voortbestaan van het gebouw. De belangrijkste taak van de vereniging is Scouting mogelijk maken
voor de jeugdleden en zorg dragen voor de vrijwilligers die dit mogelijk maken.
De vereniging heeft een eigen bestuur, daarnaast is de vereniging opgedeeld in speltakken. De
speltakken zijn ingedeeld op leeftijd en geslacht:
Bevers
jongens en meisjes
4 tot 7 jaar
Welpen meisjes
meisjes
7 tot 11 jaar
Welpen jongens
jongens
7 tot 11 jaar
Scouts
jongens en meisjes
11 tot 15 jaar
Shero’s
jongens en meisjes
15 tot 18 jaar
Iedere speltak heeft zijn eigen opkomst dag en tijd:
Bevers
zaterdag
10.00u - 11.30u
Welpen meisjes
zaterdag
10.00u - 12.00u
Welpen jongens
zaterdag
14.00u - 16.00u
Scouts
zaterdag
14.00u - 16.30u
Shero’s
vrijdag
19.00u – 21.30u
Daarnaast kan het voorkomen dat een speltak een uitloop heeft van maximaal een half uur.
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Lidmaatschap
Jeugdleden mogen vrijblijvend 6 keer proefdraaien. Indien na deze periode besloten wordt om door
te gaan met Scouting gaat het lidmaatschap lopen. Dit begint met al het papierwerk, het invullen van
het inschrijfformulier en de machtiging voor automatische incasso. Het jeugdlid wordt dan
ingeschreven in het administratie systeem van Scouting Nederland. Het lid ontvangt hiervan een
welkomstmail van Scouting Nederland. De machtiging is voor de contributie, voor verder informatie
over de contributie kijkt u bij het hoofdstuk over contributie. Met de inschrijving wordt het jeugdlid
lid van Scouting Nederland. Hiermee krijgt het jeugdlid korting bij de scoutshop, 4 x per jaar Scouting
magazine en een secundaire verzekering (verzekering bij kosten die de eigen verzekering niet dekt)
Naast de papieren rompslomp is er ook nog het officiële moment van installatie. Pas na de installatie
mag officieel het Scouting Nederland insigne gedragen worden en krijgt het jeugdlid officieel de
groepsdas omgehangen. Bij de oudere speltakken wordt de installatie vaak vooraf gegaan door een
beproeving. Deze is vooral ludiek bedoelt. Na een eventuele beproeving volgt de installatie. Voor de
installatie heeft de aspirant een volledig uniform nodig, zie ook het hoofdstuk over het uniform. Bij
de installatie staat de hele groep netjes en salueren op de manier die bij de speltak hoort. De
aspirant zegt de wet en belofte op of na. Deze wet en belofte zijn bij elke speltak anders. Na de
opzegging wordt de das om gehangen en is het jeugdlid niet langer aspirant maar een lid van de
groep.

Contributie
Bij Scouting Prinses Irene mag elk kind dat nieuw komt 6 keer gratis en vrijblijvend komen kijken
zonder verdere verplichtingen. Het gaat hierbij om normale opkomsten en niet om kampen of uitjes.
De contributie-verplichting start in het kwartaal dat volgt op de 6 weken. Een kind komt bijvoorbeeld
op 7 november voor het eerst, zes zaterdagen daarna is het 12 december, de contributie gaat dan
per 1 januari in.
De contributie bedraagt voor elk 1e kind € 29,00 per kwartaal. Voor elk volgende kind uit hetzelfde
gezin (zelfde adres) bedraagt de contributie € 26,00 per kwartaal. De contributiebetaling gaat per
automatische incasso. De contributie wordt steeds in de eerste week van het kwartaal geïnd.
Er vindt nooit restitutie plaats van reeds betaalde contributie. U dient dan ook het lidmaatschap
uiterlijk 2 weken voor het einde van het kwartaal stop te zetten. Dit kunt u doen door een mail te
sturen naar administratie@scoutingprinsesirene.nl. De machtiging wordt dan stop gezet en er wordt
dan voor het nieuwe kwartaal geen contributie meer geïnd.
De contributie wordt gebruikt voor de afdracht aan Scouting Nederland, het gebouw en de normale
opkomsten. Voor kampen, uitjes en bijzonder opkomsten wordt per gelegenheid een aparte bijdrage
gevraagd.

Uniform
Net als bij veel andere verenigingen is er ook bij Scouting een speciale outfit. Deze bestaat uit een
uniform of blouse en een groepsdas. De blouse is per speltak verschillend, maar landelijk voor alle
speltakken hetzelfde. Zo dragen alle welpen een groene blouse, overal in Nederland. Op het uniform
zitten insignes. De belangrijkste insignes zijn het installatieteken van Scouting Nederland (zo zie je
dat iemand bij Scouting Nederland hoort), het speltakteken (zo kun je zien bij welke speltak iemand
hoort), naambandje van de groep (hierop staat bij welke vereniging iemand lid is, bij ons staat daar
dus Scouting Prinses Irene op) en alle andere insignes kunnen bijvoorbeeld van kampen,
evenementen of jubilea zijn.
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Naast de blouse heeft iedere groep een groepsdas. Bij ons is dit een effen oranje das met daarop een
blauwe I (van Irene). Bij de eerste installatie krijgt u van ons dit blauwe I’tje en het
groepsnaambandje. De blouse, das, installatieteken Scouting Nederland en speltakteken dient u zelf
aan te schaffen en zijn verplicht. Eventueel kunt u naar keuze ook een dasring aanschaffen.
ScoutFit blouse kindermaten
Maat:
122
128
Bevers (Rood)
15122 15128
Welpen (Groen)
10128
Scouts (Beige)
Explorers (Brique)

134
15134
10134

140
15140
10140

146
15146
10146
11146

152
15152
10152
11152

158

164

176

10158
11158

10164
11164
12164

10176
11176
12176

M
11638
12638

L
11640
12640

XL
11642
12642

XXL
11644
12644

XXXL
11646
12646

XXXXL
11648
12648

ScoutFit blouse Damesmaten
Maat:
34
36
Scouts (Beige)
11734 11736
Explorers (Brique) 12734 12736

38
11738
12738

40
11740
12740

42
11742
12742

44
11744
12744

46
11746
12746

48
11748
12748

50
11750
12750

ScoutFit blouse Herenmaten
Maat:
S
Scouts (Beige)
11636
Explorers (Brique) 12636

Overige
Product
Das effen kleur oranje
Installatieteken Scouting Nederland
Speltakteken Bevers
Speltakteken Welpen
Speltakteken Scouts
Speltakteken Explorers (Shero’s)

Product code
01122
54300
61000
61100
61200
61300
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Kledingtips
Tijdens Scouting worden kinderen nog wel eens vies of er wordt een ruw spel gespeeld. Het is dan
ook verstandig om te zorgen voor kleren die tegen een stootje kunnen en die vuil mogen worden,
zoals de scoutfit blouse en een oude spijkerbroek. Verder is het belangrijk dat de kinderen goede
schoenen aanhebben, dit hoeven niet de nieuwste outdoor schoenen te zijn. De kinderen moeten er
goed op kunnen lopen en het moeten dichte schoenen zijn. Denk ook aan het soort activiteit dat op
het programma staat. Zo is het voor een bosprogramma of een tocht belangrijk om stevige dichte
schoenen aan te hebben en is het niet handig als kinderen op slippers of crocks naar Scouting komen.
Verder is het ook belangrijk dat we herkenbaar zijn, daarom is de scoutfit blouse en de das verplicht.
Natuurlijk als het echt warm is kan er best een keertje een uitzondering worden gemaakt voor de
blouse, maar ook dan wordt de das gedragen.

Scoutshop
Scouting Nederland heeft zijn eigen winkels; online via scoutshop.nl (Let op: hierbij kunnen
bezorgkosten gerekend worden) en ook fysieke winkels in verschillende steden. De dichtstbijzijnde
winkels zijn:
ScoutShop Breda
Doelen 36
4813 GR Breda
Telefoon 076-5147627
www.scoutshopbreda.nl

Openingstijden
woensdag
14.00-16.30
donderdag
19.00-20.30
zaterdag
09.00-11.00

ScoutShop Rotterdam
Heemraadssingel 129
3022 CD Rotterdam
Telefoon 010-4772395

Openingstijden
woensdag
12.00-17.00
vrijdag
15.00-20.00
zaterdag
10.00-13.00

Ook de scoutshop winkels worden door vrijwilligers bemand, hierdoor kunnen de openingstijden
zeker in vakanties nog wel eens afwijken, kijk van tevoren dan ook altijd even op de website voor de
meest actuele openingstijden.

Een doorsnee draaidag
Hoe ziet een doorsnee draaidag op Scouting er uit? Dat hangt erg af van de speltak. Hoe ouder de
kinderen hoe zelfstandiger en uitdagender de activiteiten. De jeugdleden leren steeds meer zelf te
doen en dat is terug te zien in de programma’s. De jongere speltakken hebben vaker nog meer
spelletjes en een meer speelse manier van leren. Wel zie je bij alle speltakken vaste activiteiten
terugkomen, zoals koken, EHBO, drama/toneel, bosprogramma, spelletjes en meer typische Scouting
activiteiten zoals vuur maken en pionieren. Samenwerken en elkaar accepteren zoals hij of zij is altijd
een belangrijk aandachtspunt bij alle opkomsten.
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Kamp
Een typische Scouting activiteit is natuurlijk op kamp gaan. Het hele seizoen door vinden er bij alle
speltakken kampen plaats. Meestal zijn dit weekendkampen met 1 of 2 overnachtingen. Deze
kampen kunnen plaatsvinden op het eigen gebouw, bij een andere Scouting of op een
kampeerterrein. De lengte en frequentie van kampen neemt ook toe met de leeftijd van de kinderen.
De Bevers blijven vaak maar 1 nachtje en slapen in het eigen gebouw. De welpen gaan ook wel eens
naar een ander gebouw en de scouts en shero’s gaan vaak kamperen. Elk jaar is er ook een
groepsweekend. Dit is een weekendkamp waarbij alle speltakken samen op kamp gaan.
Het Scouting seizoen wordt traditioneel afgesloten met het zomerkamp. De bevers hebben een
weekendkamp met 1 overnachting op het eigen gebouw het weekend voor de laatste schoolweek
voor de zomervakantie. De andere speltakken gaan allemaal langer, meestal een week, op kamp.
Deze kampen vinden plaats in de eerste week van de zomervakantie.
Voor kampen wordt altijd een bijdrage gevraagd dit is afhankelijk van de speltak en de lengte van het
kamp en wordt altijd gecommuniceerd met de uitnodiging.

Planning
Alle speltakken maken een planning. Hoe en wanneer verschilt per speltak. De jongere speltakken
maken vaak een volledige planning en deze wordt dan gedeeld met de kinderen en ouders via een
brief/e-mail of de site. De oudere speltakken plannen vaak wel de kampen maar laten wat meer
ruimte voor aanpassingen. De oudste speltak maakt vaak de planning samen met de leden. Voor
meer details kunt u de teamleider om informatie vragen of u krijgt een aparte planning bij dit
informatieboekje.

Scouts online
Scouts online is het online registratie en administratie systeem van Scouting Nederland. Ook Scouting
Prinses Irene maakt hier gebruik van. Alle leden staan in dit systeem met hun naam en adres
gegevens. De leden of hun ouders kunnen zelf ook inloggen op de systeem en hun eigen gegevens
inzien en aanpassen. Daarnaast worden de contributie facturen in dit systeem aangemaakt, alsook de
machtigingen voor de inning van deze contributie. Dit systeem kan ook gebruikt worden voor
mailingen. Normaal gesproken ontvangt u een welkomstmail van Scouting Nederland. In deze mail
staat de verdere uitleg om in te loggen op scouts online. Indien u deze mail niet ontvangt kunt ook
zelf naar scouts online (https://sol.Scouting.nl) gaan en een log in aanvragen. Hiervoor heeft u wel
het lidmaatschapsnummer nodig. Deze ontvangt u altijd in de bevestigingsmail van de automatische
incasso die u van de penningmeester ontvangt. U kunt dit nummer ook opvragen bij de teamleider
van de speltak.
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iScout
iScout is het eigen evenementen en mailing systeem van Scouting Prinses Irene. Voor speciale
opkomsten en kampen wordt er in dit systeem een uitnodiging gemaakt. U ontvangt hiervan een
mail van iscout@scoutingprinsesirene.nl . Dit mailadres dient u toe te voegen aan de veilige of
vertrouwde afzenders om te voorkomen dat deze mails in de spam folder belanden. Bij een
uitnodiging bevat de mail de benodigde informatie en 2 links, 1 om aan te melden en 1 om af te
melden. Tot de deadline kunt u aan en afmelden en wijzigen. Na de deadline ligt de inschrijving vast.
Het voordeel van dit systeem is dat de organisator in een oogopslag kan zien wie er zijn aan en
afgemeld. Indien u niet reageert dan staat u als onbekend in het systeem, dus graag altijd iets laten
weten zodat er duidelijk is wie er deelnemen en wie niet. De mailingen uit dit systeem, bijv.
belangrijke informatie en nieuwsbrieven bevatten alleen informatie en geen aan- of afmeld links.
Eventuele bijlagen zijn als links opgenomen in de mail.

Afmelden
Scouting is misschien anders dan een teamsport zoals voetbal, toch is het belangrijk voor de groep
dat uw kind er zo vaak mogelijk is. Dit bevorderd het gevoel van saamhorigheid in de groep en zorgt
voor betere samenwerking. Daarnaast is het voor het voorbereiden van een programma handig voor
een stafteam om te weten hoeveel kinderen er aanwezig zullen zijn. Daarnaast is het bij de oudere
speltakken waar de kinderen vaak zelfstandig komen prettig om te weten als er iemand niet komt
zodat we ons ook geen zorgen hoeven maken als iemand niet komt opdagen.
Daarom vragen wij altijd om zo tijdig mogelijk af te melden. Dit kan door in persoon door te geven in
de weken voor de afwezigheid, via de afmeldpagina op de website
http://www.Scoutingprinsesirene.nl/pages/contact/afmelden.php, via een mailtje naar de
teamleider of een telefoontje/berichtje aan de teamleider. De voorkeur heeft het om de teamleider
zo rechtstreeks mogelijk te informeren.

Contactgegevens
HK De Spinel
Lavadijk 185
4706 KZ Roosendaal
Info@scoutingprinsesirene.nl
Bestuur
Penningmeester
Stichtingsbestuur
Administratie
Verhuur

bestuur@scoutingprinsesirene.nl
penningmeester@scoutingprinsesirene.nl
stichting@scoutingprinsesirene.nl
administratie@scoutingprinsesirene.nl
verhuur@scoutingprinsesirene.nl

Speltakken
Bevers
Welpen jongens
Welpen Meisjes
Scouts
Shero’s

bevers@scoutingprinsesirene.nl
welpen@scoutingprinesirene.nl
welpenmeisjes@scoutingprinsesirene.nl
scouts@scoutingprinsesirene.nl
sheros@scoutingprinsesirene.nl
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Teken en tekencontrole
Wat zijn teken?
Teken zijn kleine spinachtige beestjes die voornamelijk in bomen en struiken zitten. Ze kunnen
verschillende groottes hebben, van een halve tot enkele millimeters. Zelden worden ze groter dan
een centimeter. Teken zijn parasieten, ze leven van het bloed dat ze opzuigen bij mensen en dieren.
Sommige teken zijn besmet met een bacterie, die kan via een beet worden overgebracht. Op deze
manier kun je de ziekte van Lyme krijgen. De ziekte van Lyme komt steeds vaker voor in Nederland.
Gemiddeld 14 procent van de teken is besmet met Lyme. De belangrijkste risicofactor op besmetting
is de tijd die de teek op de huid doorbrengt. De teek moet meestal eerst een paar uur rondkruipen
om een juiste plek te vinden. Wanneer hij eenmaal genesteld is begint hij zich vol bloed te zuigen.
Dat kan 24 tot 78 uur duren. Pas tegen het einde ervan worden, als de teek ze bij zich draagt, de
ziekmakende bacteriën overgebracht. Het is dus belangrijk dat de teek zo snel mogelijk verwijderd
wordt. Wordt hij namelijk binnen 24 uur verwijderd dan bestaat er nauwelijks gevaar voor
besmetting maar hoe langer hij blijft zitten des te groter de kans op Lyme wordt.
Hoe loopt u een teek op?
Teken zitten meestal in lage begroeiing zoals struiken en hoge grassen, en soms ook in bomen. Teken
gaan graag zitten op plekken waar de huid zacht, vochtig en warm is. U kunt ze dus aantreffen achter
de oren, in de haren, tussen huidplooien, tenen en vingers en in knieholten, maar het kan ook goed
zijn dat u ze op een andere plek aantreft. Teken zijn het meest actief als het een beetje warm en
vochtig weer is. Bij temperaturen onder de 5-10 graden Celsius zijn ze nauwelijks actief.
Hoe voorkomt u een tekenbeet?
U voorkomt een tekenbeet door niet van de wandelpaden af te wijken en het contact met
struikgewas en hoog gras zo veel mogelijk te vermijden. Wanneer je naar een risico gebied gaat zoals
het bos zorg er dan voor dat het lichaam bedekt is. En controleer als je thuis bent goed of je geen
ongewenste bezoekers hebt meegenomen.
Hoe te verwijderen?
Soms laten teken uit zichzelf los als u een hete douche of een heet bad neemt maar dat werkt lang
niet altijd. Want je in ieder geval nooit moet doen is: de teek verdoven met alcohol, ether of andere
middeltjes. Daardoor zou de teek kunnen braken en zijn ziekte alsnog overdragen. Ook niet veilig is
de teek tussen duim en wijsvinger vast pakken en omhoog trekken. Zo heb je kans dat je de teek plat
drukt, met ook weer als gevolg dat de bacteriën in uw lichaam komen. Het is veel beter om een
tekentang te gebruiken. Die zijn verkrijgbaar bij onder andere de apotheek en drogist. Heb je hem
verwijderd, maak dan de plek even schoon met jodium of alcohol.
Teken en Scouting
Op Scouting wordt er vaak in bosrijke omgevingen activiteiten gehouden, de kans op teken is tijdens
Scouting dan ook aanwezig. Tijdens normale opkomsten of weekendkampen vindt er op Scouting
geen tekencontrole plaats. Het is dus raadzaam om na een kamp of een bosprogramma altijd zelf
thuis uw kind te controleren op teken. Tijdens het langere zomerkamp wordt er uiteraard niet
gewacht en wordt er wel tekencontrole gehouden. Indien er dan een teek wordt aangetroffen wordt
bijgehouden wanneer en waar de teek werd aangetroffen.
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