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We hebben dit boekje geschreven voor jullie, ouders en leden.
informatie geven en tevens de gemaakte afspraken duidelijk maken.
dat jullie dit boekje grondig zullen doorlezen. Zowel de nieuwelingen
onder jullie. Omdat al het nodige om de scoutsgroep leefbaar
samengevat staat.

We willen hierbij
We hopen dan ook
als de oude rotten
te houden hierin

Beschouw dit boekje echter niet als een heilige bijbel waarvan niet afgeweken mag
worden. Het is eerder een baken dat lijnen uitzet, maar dat in samenspraak eventueel
wat meer naar links of rechts geschoven kan worden. Alhoewel er ook items instaan
waarvan we niet zullen afwijken.
Wat staat er dan zoal allemaal in? In de eerste plaats informatie. Waar je je uniform
kunt kopen, wat de verzekering dekt, wat scouting juist allemaal inhoudt, en nog veel,
veel meer. Daarnaast kan je ook enkele afspraken vinden: eenvoudige regels waarvan we
verwachten dat elk lid zich hieraan houdt.
Misschien is je nog niet alles even duidelijk na het lezen van dit boekje. Aarzel dan niet
de leiding te contacteren. Deze zal met plezier antwoorden op al jullie vragen en jullie
mee introduceren in het spel van scouting. Een spel dat we graag spelen. We wensen dan
ook iedereen een sprankelend en motiverend scoutsjaar toe!!!

De groepsleiding,
In naam van de voltallige leidingsploeg.
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C. Informatie

C.1. Heilig Kruis Mechelen
Heilig Kruis is als groep lid van Scouts en gidsen Vlaanderen, wat
de oude rotten onder jullie kennen als het Vlaams Verbond van
Katholieke Scouts en Meisjesgidsen, kortweg VVKSM. Deze
overkoepelende scoutsorganisatie omvat nog zo’n 650 andere
scoutsgroepen.
De eerste schakel na de scoutsgroep is het district. Wij behoren tot het district Dijle,
dat een tiental groepen uit het Mechelse omvat. Vier districten vormen samen een gouw.
Heilig Kruis behoort met zijn district tot gouw Opsignoor. De gouw is de laatste schakel
tussen de groep en het Verbond.
Vanuit deze determinatie hebben wij het nummer A 34 08 G toegewezen gekregen:
provincie Antwerpen (A), gouw Opsignoor (3), district Dijle (4), Heilig Kruis (08),
gemengd (G).
C.1.2. Voor wie?
Je kent het beeld wel: een troepje Scouts en Gidsen dat door je straat trekt, een
bende Welpen op het speelpleintje, een tentenkamp aan de Ourthe. Samen met zo’n 70
000 meisjes en jongens, allemaal lid van scouts en gidsen Vlaanderen. Maar wat zetten
al die mensen, elke week, jaar in – jaar uit, in beweging?
In scouting hebben kinderen en jongeren zelf veel in handen. Je krijgt er ruimte om
met ‘vallen en opstaan’ anderen te ontmoeten, samen te groeien, vrienden te maken.
Spel, buitenleven en creativiteit, daar draait het bij ons om. We spelen en leven in
kleine groepjes. Een kleine groep of ‘patrouille’ biedt veel kansen om te leren opkomen
voor jezelf, om te luisteren naar anderen, eigen keuzes te maken en zelf dingen te
realiseren. Kinderen en jongeren hebben ook eigen vragen. Vanuit een jeugdige visie wil
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scouts en gidsen Vlaanderen jonge mensen helpen zoeken naar een persoonlijk antwoord.
We doen dit vanuit een open sfeer met respect voor ieders mening en cultuur.
Onze omgeving laat ons niet koud. We betrekken ons actief op wat er in de wereld
roert, dichtbij en veraf. Op die manier streven we naar een verdraagzaam Vlaanderen,
dat solidair is met een groter geheel. Kamperen, op tocht gaan, spelen in openlucht, zo
scheppen we een speciale band met de natuur. Het leefmilieu ligt ons dan ook nauw aan
het hart. We willen vanuit Scouting hierrond een bewuste en consequente houding
stimuleren.
Dat is in een notendop wat we belangrijk vinden in onze jeugdbeweging. Elke groep
heeft wel een eigen karakter en eigen gewoonten. Jong en vernieuwend, zonder de goeie
dingen uit de traditie te vergeten, zo is Scouts en Gidsen Vlaanderen: bewogen, soms
eigenzinnig, een beetje wispelturig, maar vooral speels, sportief, fijngevoelig, en
misschien een tikje ‘stout’… lekker doen!
C.1.2. De basispijlers
Onze werking steunt op vijf basispijlers. Zij vatten de scouts- en gidsenmethode
samen: engagement, zelfwerkzaamheid, medebeheer, ploegwerk en dienst. Ze lopen als
rode draden doorheen onze werking. Precies in onze methode verschilt scouting van
andere jeugdbewegingen.

1.Engagement: ik kies voor scouting
Scout of gids ben je niet zómaar. We verwachten van onze leden dat ze actief
meewerken. Dat ze zich inzetten voor de groep en achter scouting staan. Ook al
is dat soms moeilijk. We nodigen hen uit om keuzes te maken en daarvoor uit te
komen. Tijdens een belofte bijvoorbeeld of op een andere manier.
Een voetbalploeg of muziekschool stap je toch ook niet binnen en buiten alsof
het niets is? Dit regelmatige engagement, week in week uit, is een stuk van de
ziel van scouting.

2.Zelfwerkzaamheid: al doende
Een cake die je helemaal zelf klaarmaakte smaakt stukken beter dan zo’n
voorverpakte. Zelfs als hij er aan één kant ietsje te bruin uit ziet. Bij ons
krijgen jongens en meisjes ruim de kans en het vertrouwen om zélf de dingen aan
te pakken. De creatieve en technische vaardigheden (EHBO, woudloperskeuken,
kaartlezen, sjorren,…) die ze leren, kunnen daarbij helpen.

3.Medebeheer: we spelen het spel democratisch
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De leiding had de vergadering mooi gepland. Maar de kapoenen denken er
duidelijk anders over. Alles of niets, lijkt het. Uiteindelijk wordt het de gulden
middenweg.
We vinden het belangrijk dat iedereen in de groep mag meebeslissen wat we
doen en hoe. Dat iedereen opkomt voor wat hij/zij belangrijk vindt en mee
verantwoordelijkheid draagt.

4.Ploegwerk: samen gaat het beter
De jong-gi’vers, die ‘bende van 20 man’, dat zag welp Wout niet zitten. Na een
paar vergaderingen voelt hij zich helemaal thuis. Net als bij de w’outers werken
ze vaak met kleinere groepjes. En dat scheelt.
In een kleine ploeg verloopt het samenwerken en samen-leven met anderen beter
en intenser. Je voelt je geborgen en het is gemakkelijker om te zeggen wat je
denkt en wilt. Je leert ook luisteren naar anderen.

5.Dienst: ik zet me belangeloos in
‘Elke dag een goede daad’, was vroeger de leuze. Een knoop in je das hielp je er
aan denken. Dasknopen worden er misschien minder gelegd, maar we blijven
belangeloze inzet goed en nodig vinden. We zetten onze leden er toe aan iets te
doen, binnen of buiten scouting.
C.1.3. Door wie?
De leidingsploeg bestaat uit een aantal gemotiveerde jongeren zonder wiens vrijwillige
inzet een scoutsgroep niet mogelijk zou zijn. De leiding is verdeeld over de
verschillende leeftijdsgroepen, ook wel takken genoemd. Elke tak heeft zijn vaste
leidingsploeg. Deze takleiding bepaalt welke activiteiten wanneer plaatsvinden binnen
hun tak. Geregeld komt de takleiding samen om te vergaderen over het wel en wee van
de tak en wordt de werking geëvalueerd. Dit heet een takraad. De leiding neemt
eveneens het engagement op zich om zich via cursussen te vormen.
Eén keer op de maand komt alle leiding bijeen om te praten over de dingen die de hele
groep aanbelangen. Dan wordt er vooral gesproken over groepsactiviteiten en het
beheer van de groep. Maar ook de takwerkingen worden geëvalueerd en besproken.
Deze vergadering, groepsraad genoemd, wordt geleid door de groepsleiding. Deze
laatste draagt de eindverantwoordelijkheid over de hele groep. De leidingsploeg wordt
hierbij ondersteund door het groepscomité. Deze door de groepsraad aangeduide
ouders en sympathisanten ondersteunen de werking financieel en materieel.
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C.1.4. Takken
Scouting snijdt haar werking op maat
van de jongeren zelf: daarom wordt
gewerkt per leeftijdsgroep of ‘tak’.
Daar krijgen de basispijlers vorm. We
proberen in te spelen op wat kinderen
en jongeren boeiend vinden. We spelen
veel en graag. Zo ontdekken en leren we
telkens nieuwe dingen. Een tak is niet
als een klas die elk jaar opschuift. Wie
als achtjarige bij de w’outers komt,
blijft er drie jaar. Dat geeft je tijd om
te wennen, om te groeien, om beetje bij
beetje verantwoordelijkheid op te
nemen. Je blijft bovendien nooit de
jongste of de oudste van de bende. Er
zit beweging in.
Het leven van een KAPOEN (68 jaar) is er één vol spel,
expressie.
Spelenderwijs
en
ongedwongen
ontdekken we samen met hen de wereld.
De leiding gaat hierbij uit van het kind
zelf, van wat hen boeit en aanspreekt.
Wie tussen 8 en 11 jaar is, kan
meespelen bij de WELPEN en
KABOUTERS. Het is typisch
voor de welpen en de kabouters dat ze
zelf dingen leren doen. Ze krijgen
ruimte en kansen om dingen uit te
proberen en van elkaar te leren. De
werking is opgebouwd rond twee
verhalen: het Jungleboek (vandaar
welpen)
en
Kalisandra
(het
kabouterverhaal).
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Zo komt het dat vaste kleine groepen
‘nesten’ genoemd worden. ‘Raadrots’ is
het moment waarop welpen en
kabouters samen gaan zitten om
over vanalles te babbelen en mee
te beslissen.
JONG-GIDSEN
en
JONGVERKENNERS (11-14
jaar) trekken er graag op uit in de
natuur of verkennen hun buurt. Op
tentenkamp koken ze hun eigen potje…
In vaste leefgroepjes of patrouilles
werken
ze
samen en
nemen
ze initiatieven van kattekwaad tot
leuker. Jong-gi’vers krijgen
een waaier van mogelijkheden
om mee te beslissen, zelf de
handen uit de mouwen te
steken en
C.1.5. Helpende handen
allerlei vaardigheden onder de
knie te krijgen. Stilaan leren ze
dat scouting niet stopt als de
vergadering afgelopen is.
Bij
de
GIDSEN
en
VERKENNERS (14-17 jaar) is er
ruimte
voor grotere
projecten en een snuifje avontuur. In
hun ‘parlement’ maken ze regelmatig
afspraken en evalueren ze hun werking.
Vanuit eigen interesses werken ze samen
met hun leiding aan projecten.
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De organisatie van onze activiteiten gebeurt zowel door leiding, als groepscommité,
waarbij we er vaak stevig moeten invliegen. De pintjes moeten getapt worden, terwijl de
afwas in de keuken zich opstapelt en de
bonnetjes vlot over de toonbank vliegen. We steken graag ons handen uit de mouwen en
het lukt ons vaak wel deftig om alles in goede banen te leiden. Toch is het jammer dat
we hierdoor weinig tijd hebben om met de leden te spelen of een babbeltje te doen met
sommige ouders.
Vaak zijn er op zulke momenten ouders die spontaan hulp aanbieden om de taak van de
leiding te verlichten! En dit appreciëren wij enorm!
Vorig jaar was dit een succes! Daarom zouden wij ook dit jaar al eens willen polsen of er
ouders zijn die graag eens komen helpen op één van onze activiteiten, zodat wij deze
enthousiastelingen op voorhand al kunnen opbellen.
-De eerste activiteit die zich aanbied is onze 2 daagse. Hierbij zoeken wij
gedurende de zaterdag afwassers, opdieners en tappers.
-Andere activiteiten waarvoor wij eventueel nog hulp kunnen gebruiken zijn :
oKerstrozen o
Eetfestijn en
kwis o
Jeneverfeeste
n
oRokskesfuif o
BBQ o …
-Omdat ons lokaal en ons materiaal het nodige onderhoud vraagt, organiseren wij
2x/jaar een werfdag om hier en daar een laagje verf te leggen, een klinker te
repareren of een betonneke te gieten.
Mensen die zich hiervoor willen engageren, kunnen altijd een mailtje sturen naar
groepsleiding@scoutsheiligkruis.be of grc@scoutsheiligkruis.be .Hierin vermeld je je
gegevens en de aard van de activiteit waaraan je graag zou willen meewerken. Wij
hebben speciaal voor onze helpende handen een verzekering afgesloten, zodat
lichamelijke ongevallen die tijdens het werken gebeuren, sowieso niet voor je eigen
rekening zijn. Je moet dus niet ongerust zijn als je 2 linkse helpende handen hebt!

C.2. Verzekering en lidgeld
Bij de aanvang van het scoutsjaar wordt er 50 euro gevraagd. Dit geld
gaat grotendeels naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het lidgeld is
55 euro. De verzekering bedraagt 30.40 euro. De rest word gebruikt
voor knutselgerief , 4 uurtjes en andere leuke dingen.
Door dit laatste te betalen wordt iemand effectief lid van de scouts- en gidsenbeweging
,hierdoor is een lid verzekerd.
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Natuurlijk kunnen nieuwe leden zich ook tijdens het werkjaar aansluiten. Als dit gebeurt
na 1 maart, spreken we van een halfjaarlijks lid, waarvoor maar de helft van het totale
lidgeld moet betaald worden.
WEL VERZEKERD

NIET VERZEKERD

A) Lichamelijke letsels:

A) Lichamelijke letsels:

•Overkomen aan de leden van de beweging
als gevolg van een ongeval:

Uitkering:

•De terugbetaling van alle verzorgingskosten
(verzorgingskosten die erkend zijn door het
R.I.Z.I.V.) tot een maximum van 5 000 euro
per slachtoffer.
•De vervoersonkosten van het slachtoffer,
met doktersattest.
•Tandprothesekosten:
250
euro
per
beschadigde tand met een maximum van
1250 euro per slachtoffer.

Ziekte
•Allergische aandoeningen
•Tijdelijke of blijvende invaliditeit
•Loonverlies
•Dronkenschap, verdovende middelen,
opzettelijk veroorzaakte schade,
opzettelijke vechtpartijen
•Lichamelijke letsels als gevolg van sporten
als deltavliegen, zweefvliegen, parasailing,
parachutisme, officiële wielerwedstrijden,
veldritten.

•Schade aan brillen en contactlenzen: wordt
vergoed tot maximum 250 euro per
slachtoffer, op voorwaarde dat ze gedragen
worden op het ogenblik van het ongeval en
zover
het
slachtoffer
tegelijkertijd
lichamelijk letsel heeft opgelopen.

Speciale gevallen:

•Speleologie, rots- en indoorbeklimming en
judo en karaté, indien deze sporten
beoefend worden onder leiding van een
erkend of ervaren monitor.
•Voor opzoekings- en reddingsacties tot
maximum 2500 euro.
•Overlijden: begrafeniskosten 2500 euro
per slachtoffer.
•Beten en/of steken van dieren en insecten.
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B) Burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan B) Burgerlijke aansprakelijkheid
derden):
•Schade aan persoonlijke voorwerpen
•Treedt slechts in werking na uitputting van
de door andere afgesloten waarborgen,
bijvoorbeeld de familiale verzekering. De
vrijstelling wordt terug betaald door de
maatschappij van VVKSM.
•Indien geen andere waarborg, treedt het
echter wel direct in werking.

•Schade aan toevertrouwd materieel (de
eigenaar stelt het materiaal ter beschikking
van de groep, waardoor de kans van
beschadiging aanwezig is)
•Schade aan
materieel
ontleend
via
provinciale en nationale uitleendiensten
•Verlies, diefstal, vandalisme
•Schade veroorzaakt door het gebruik van
bromfietsen, moto’s en auto’s. Deze
verantwoordelijkheid moet gedekt worden
door de verplichte autoverzekering.
•Indien ouders verklaringen tekenen die de
ouders
ontlasten
van
hun
verantwoordelijkheid, zijn deze van geen
waarde. Burgerlijke aansprakelijkheid van de
ouders kan niet worden overgedragen op de
leiding.
•Schade veroorzaakt door het gebruik van
vaartuigen op zee (langer dan 20 meter).
•Schade voortspruitend uit het gebruik van
springstoffen uit nucleaire energie.

C) Schade aan lokalen en groepsmaterieel:
Goederen:
Lokalen, groepsmaterieel, zowel in eigendom als
in huur als in bewaring, voor onderstaande
risico’s:
•Brand,
bliksem,
ontploffingen,
aardbevingen
•Geburenverhaal
•Storm- en hagelschade (uitzonderingen:
zie hiernaast)

B) Schade aan lokalen en groepsmaterieel:
•Schade veroorzaakt door leden aan hun
eigen lokaal
•Stormschade aan lokalen in opbouw
•Schade veroorzaakt door gemis aan
onderhoud
•Schade aan groepsmaterieel, indien de
schade minder dan 250 euro is.

•Kosten van brandweer, opruimings- en
afbraakkosten, kosten van deskundig
onderzoek.

Verzekerde bedragen:

•Rechtstreekse materiële schade: tot een
beloop van 250 000 euro per ramp, index
Abex 423
•Diverse
kosten
voortvloeiende
uit
rechtstreekse materiële schade tot een
beloop van 250 000 euro per ramp, index
Abex 423
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Het lidgeld kan gebruikt worden door de takken voor knutselmateriaal en enkele
‘kostelijke’ speciale activiteiten. Ook kunnen hiermee 4-uurtjes gekocht worden. Dit geld
kan driemaandelijks bij de leiding worden afgerekend (+- 8 euro) of in één keer betaald
worden bij de aanvang van het scoutsjaar (22,60 euro).
Voor die laatstgenoemde speciale activiteiten (bezoek aan Planckendael,
theatervoorstellingen,…) wordt dikwijls nog een klein bedrag gevraagd. Dit bedrag staat
steeds vermeld in ‘t @ntenneke, ons maandbladje. Voor kapoenen en w’outers is het
handig dat U dit geld in een envelop met de naam erop steekt. Dit om eventuele
misverstanden te vermijden.

DIT ALLES KAN OOK OP DE SCOUTSREKENING WORDEN GESTORT :
BE98 775 – 5909797-93
VERMELD HIER DAN DUIDELIJK NAAM, TAK EN ONDERWERP.

In principe heeft geen enkel lid extra zakgeld nodig. Het is immers niet toegestaan dat
men tijdens een activiteit te pas en te onpas een winkel of café binnenstapt. Een beetje
zakgeld kan bij de gi’vers soms wel handig zijn.
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C.3. Uniform
Je komt ze tegen langs straten en pleinen, in bos en hei: een jolige bende jongeren,
onderweg naar nergens en overal. Aan het uniform merk je het eerst dat het om een
groepje scouts en gidsen gaat. Bovendien kun je dikwijls onderscheiden om welke scouts
het gaat.

Met het dragen van het uniform toon je dat je een geëngageerd lid bent van onze
scoutsgroep. Tegelijk verwijs je naar de waarden van de scoutsbeweging. Een uniform
geeft aan leden en leiding de mogelijkheid om iets gemeenschappelijks te veruiterlijken.
We menen dat een gezamenlijke stijl pas echt betekenis krijgt, wanneer ze sober en
consequent gedragen wordt. Het uniform is geen kleurboek waarop alle badges en
kentekens zomaar kriskras door elkaar staan. Elk heeft zijn eigen afgesproken plaats.
Uiteraard blijft er echter ruimte voor eenieders creativiteit en expressie.
Wij hechten als scoutsgroep dus groot belang aan het dragen van het uniform. Dit wordt
regelmatig gecontroleerd op de formatie en als het consequent niet in orde is kan een
straf volgen. Dit om er op te blijven hameren dat het dragen van een volledig uniform
belangrijk is. Uiteraard krijgt iedereen in het begin van het jaar voldoende tijd om alles
in orde te maken.
C.3.1. Wie draagt wat?
Alle leden, behalve de kapoenen, dragen het door scouts en gidsen Vlaanderen
voorgeschreven uniform. Dit bestaat uit de volgende uniformstukken:
•Een korte groene scoutsbroek
•Een beige scoutshemd met daarop de kentekens (zie verder),
•Een bruine das met reflecterend materiaal, verkrijgbaar bij de leiding.
•Stevige stapschoenen. (VERPLICHT VANAF DE WOUTERS)
•Een scouts-T-shirt van Heilig Kruis, verkrijgbaar bij de leiding.
•Een scouts trui van Heilig Kruis, verkrijgbaar bij de leiding. De oudste takken
dragen een grijze trui, terwijl de jongere takken een gele trui dragen.
W’outers dragen als hoofddeksel een groene pet met gele biesjes. Jong-gi’vers dragen
de bordeaux pet. Gi’vers hebben een zwarte legerbaret met daarop het internationale
scoutskenteken genaaid. Leiding heeft de keuze tussen een zwarte legerbaret met een
goudkleurig scoutkenteken of een scoutshoed.
!! Het dragen van een hoofddeksel is niet verplicht maar als u dat wenst mag u dus wel 1
van bovenstaande hoofddeksels aanschaffen.
Kapoenen zijn niet verplicht een volledig uniform te dragen. Enkel de das, scout-T-shirt
en scoutstrui zijn verplicht, al de rest is vrij te kiezen. Wel vragen we dat de kapoenen
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ook een korte broek dragen. Vanaf december tot maart is het voor kapoenen en w’outers
wel toegestaan een lange broek te dragen.
!! Het dragen van bottinnen of een stevige stapschoen is een wezenlijk onderdeel van
het
uniform,
dit
voornamelijk om
veiligheidsredenen !!
Tevas of andere waterschoenen zijn enkel toegelaten indien vermeld in het
antenneke.
Al de kledingsstukken, uitgezonderd de T-shirt, de das en de baret, zijn verkrijgbaar in
de SON (Adegemstraat in Mechelen) of in de hopper. Gelieve van de aankopen in de
SON de gele briefjes mee te vragen en af te geven aan de leiding. Wij kunnen hiervan
als scoutsgroep 5% recupereren.
We hebben als scoutsgroep ook een tweedehands winkeltje in uniformstukken opgezet.
Hier kunt u aan sterk verminderde prijs een uniform aanschaffen, indien uw maat
voorradig is. Leden die uit hun uniform zijn gegroeid, mogen dit altijd aan de
verantwoordelijke leiding afgeven.

C.3.2. Plaats van de kentekens
Alle kentekens zijn verkrijgbaar in de SON, bij de Hopper of bij ons in het winkeltje.
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We vragen uitdrukkelijk om op de rechterborst enkel het jaarkenteken van dat jaar te
dragen. De andere jaarkentekens dienen verwijderd te worden (bijvoorbeeld op de rug
naaien). Op de rug mag eveneens een scoutstekening getekend worden of de totem. Deze
laatste mag ook geschreven worden op de das.

C.4. ‘t @ntenneke
Maandelijks krijgt elke familie ons groepsblaadje in de bus gestoken. In dit boekje zijn
enkele
ontspannende
en
informerende
rubrieken
opgenomen,
alsook
de
maandprogramma’s. Het is heel belangrijk deze programma’s zorgvuldig door te lezen,
zodat je op de hoogte bent van wat er voor welke tak die bepaalde maand te doen is.
Daarnaast staan er ook de grotere activiteiten in aangekondigd, zoals een
kerstrozenverkoop of een BBQ. We willen er dan ook de nadruk op leggen dat zowel
ouders als kinderen dit boekje doorlezen, zodat iedereen op de hoogte blijft van het
reilen en zeilen binnen Heilig Kruis.
Het kan gebeuren dat een @ntenneke u niet tijdig bereikt! Indien dat het geval is,
gelieve dan de takleiding te contacteren en op de hoogte te stellen van het probleem. U
kan ook steeds terecht op onze website! Zij zullen u het boekje dan alsnog brengen of u
de aard van de activiteit telefonisch doorgeven.

C. 5. De website
Jawel, ook onze scouts gaat mee met de moderne technologie! U kan steeds, op elke
moment van het jaar, eens gaan surfen naar onze website : www.scoutsheiligkruis.be.
Hier vind u allerlei foto’s, het antenneke, randinformatie, …
Er worden tijdens het werkjaar foto's getrokken van de leden en de activiteiten. Deze
worden gepubliceerd op de website. Als u als ouder liever niet hebt dat een foto waar uw
kind opstaat op de website verschijnt dien je dit zo snel mogelijk te melden aan iemand
van de leiding.

C.6. Weekends en kamp
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Minstens één keer per jaar
gaan de
verschillende takken op
weekend. Ze vertrekken
meestal vrijdagavond en
keren zondagmiddag terug.
De leiding zoekt een
gebouw
waarin
overnacht kan worden en
organiseert
verschillende boeiende activiteiten. Het is de ideale gelegenheid voor de leden om
langere tijd samen in groep te zijn en te wennen aan het samenleven met vrienden van
eigen leeftijd. Het is ook de ideale voorbereiding voor het kamp.
De eerste 15 dagen van augustus wordt het kamp georganiseerd. Het hoogtepunt van het
jaar, waar elk lid naar uit kijkt! Samen met de hele groep wordt er in tenten gekampeerd
op een wei meestal in de Ardennen gelegen. Deze goed georganiseerde onderneming is
voor de kinderen een onvergetelijke gebeurtenis die niet te missen valt. Ouders worden
hierover grondig geïnformeerd op een inschrijvingsavond eind juni, waaraan ook een
barbecue gekoppeld is.
De vertrekdata zijn nog steeds dezelfde. Wat het vervoer betreft, vertrekken de
jongste takken met een bus, terwijl de givers de fiets nemen. Op 15 augustus wordt er
wel gerekend op ouders die hun kinderen mee naar huis nemen met de auto.

1 augustus
6 augustus
8 augustus
14 augustus
15 augustus

Vertrek gi’vers
Vertrek jong-gi’vers
Vertrek w’outers en kapoenen
Kampvuur
Einde kamp voor alle leden

Op het kampvuur van 14 augustus worden ook de ouders uitgenodigd om mee te genieten
van de kampsfeer; overnachten op het kampterrein is dan mogelijk. We rekenen ook op
de ouders om op 15 augustus mee het kamp op te breken.
Om de drie jaar gaan de gi’vers ook op buitenlands kamp. Zo heeft elk lid minstens 1
maal in zijn scoutscarrière de kans op buitenlands kamp te gaan. De leden zamelen zelf
geld in om verschillende uitdagende activiteiten te ondernemen.

D. Afspraken
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Hieronder volgen een aantal duidelijke, algemeen geldende afspraken. Ze zijn erop
gericht onze scoutsgroep vlot en leefbaar te houden.

D.1. Verwittigen
•Indien je niet kan komen, gelieve dan tijdig je takleiding te verwittigen. De
takleiding houdt immers bij het organiseren van haar activiteiten rekening met het
aantal leden. Het is niet aangenaam om op zondag te merken dat een activiteit niet
kon doorgaan omdat het aantal leden plots gehalveerd is. Indien men tijdig
verwittigt, kan de leiding nog een gepaste oplossing zoeken. Daarbij komt dat leiding
en leden niet nodeloos dienen te wachten op leden die al dan niet zullen opdagen.
•Wanneer je meerdere malen belet bent, volstaat het dit in één keer aan je leiding te
zeggen.
•Wanneer in een tak een wachtlijst bestaat omdat er teveel kinderen naar de scouts
willen komen geldt de regel dat als je 3x afwezig bent zonder te verwittigen dat je
uit de groep verdwijnt. Dit om te beletten dat je wel lid bent en nooit komt terwijl
er andere kinderen zitten te wachten op een kans om naar onze scouts te komen. Als
er een wachtlijst bestaat wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gebracht.
•Wanneer je beslist uit de groep te gaan, is het niet meer dan normaal dat je zelf en
zo vlug mogelijk de leiding daarvan op de hoogte brengt.
•Verwittigen kan gebeuren de zondag voordien, of door te bellen naar iemand van de
takleiding.
•Om mee op kamp te mogen moet je 2/3 van alle vergaderingen aanwezig zijn
geweest. Dit zal door de leiding door middel van aanwezigheden worden opgevolgd.
Als u om 1 of andere reden van deze regel moet afwijken dient u dit met de
takleiding te bespreken.
Lid zijn van Heilig Kruis houdt een engagement in: regelmatige aanwezigheid op de
activiteiten en inzet voor de groep. Heilig Kruis is geen opvang waar je naar toe gaat
wanneer je je verveelt of toevallig niets anders te doen hebt.

D.2. Uniform
•Het uniform dient steeds gedragen te worden volgens de regels. Iedereen zorgt
ervoor dat hij in perfect uniform naar de scouts komt.
•Eigen fantasietjes zoals petjes en dergelijke zijn overbodig.
•Natuurlijk is het zo dat je uniform na een spel scheef zit. We verwachten dat je
dit voor de formatie herstelt. Dit wil zeggen hemd in de broek, das mooi opgerold,…
•Telkens als er een activiteit plaatsvindt die Heilig Kruis organiseert, word je in
uniform verwacht, tenzij de leiding het anders vermeld in ‘t @ntenneke.
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•In de wintermaanden (december tot maart) is het voor kapoenen en w’outers
toegestaan een lange in plaats van een korte broek aan te doen.
•Wouters, jong-givers, givers en leiding, worden aangewezen botinnen te dragen. Dit
is vaak veel veiliger in een spel van scouting.

Hoe ziet je hemd eruit?
Bij onze scouts ziet ons hemd er als volgt uit:
 Boven de linker borstzak wordt het takkenteken bevestigd.
 Op (of boven) de flap van de linker borstzak, wordt het groene teken met
‘SCOUTING’ op vastgenaaid.
 Op de rechterborstzak wordt het jaarkenteken vastgenaaid. Het
jaarkenteken van dit jaar ziet er zo uit:
 Op de linker mouw wordt vanboven een kenteken van onze scouts
geplaats dat onze naam en ons scoutsnummer bevat. (wit)
 Daaronder moet het paarse kenteken met de Franse Lelie komen.
 En daaronder komt het kenteken van de plaats van je eventuele
buitenlandse kamp. (Dit krijg je pas in je Gi’ver jaren)
 Op je rechtermouw, komt vanboven het teken van België,
 Daaronder het teken van Vlaanderen (De Vlaamse Leeuw),
 En daaronder het wapenschild van Antwerpen.


Op de achterkant van je hemd, komen alle oude kentekens die je zelf doorheen de
jaren hebt verzameld, zoals oude jaarkentekens en oude takkentekens.



Hier mag ook een tekening van je totemdier op worden getekend.

Hier zijn enkele foto’s van het hemd van onze groepsleiding.
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D.3. Snoep, drank en rookmiddelen
•Eigenlijk is het onnodig te vermelden dat bij elke activiteit het gebruik of bezit van
drank- en/of rookmiddelen ten strengste verboden is. Indien iemand betrapt wordt,
neemt de leiding de middelen af en brengt de ouders hiervan op de hoogte.
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Enkel op kamp mogen de gi’vers aan het kampvuurtje (van 23.00u tot 01.00u) roken
en krijgen ze op dat moment ook 2 pintjes per lid ter beschikking.
•Tijdens scoutsactiviteiten wordt er ook niet gesnoept. Op weekends en op kamp is
er steeds voldoende eten en drank voorzien. Bovendien is het niet fair wanneer
slechts enkelen hun buikje rond eten met ongezonde lekkernijen. Snoep wordt dus
eveneens afgenomen en op een gepast moment verdeeld onder alle leden van de tak.
•Natuurlijk is het toegestaan om bij speciale gelegenheden zoals je verjaardag een
kleinigheid mee te brengen. Gelieve de leiding eerst een seintje te geven, zodat die
tijd kan maken om het te verdelen.
Het gebruik van enige illegale soft- of harddrug is ten strengste verboden. Leden die
deze regel overtreden worden onmiddellijk voor onbepaalde duur geschorst en eventueel
uit de groep verwijderd.

D.4. Totems
•Misschien is het je al opgevallen dat verschillende personen bij Heilig Kruis worden
aangesproken met een dierennaam. Dat is hun totem. De totem wordt gegeven aan de
hand van ieders persoonlijkheid, het helpt de leden om zichzelf beter te leren
kennen. Het geeft hen iets om naar uit te kijken en iets om trots op te zijn. Daarom
willen we zo graag dat je iemand bij zijn/haar totem aanspreekt.
•Bij een totem hoort ook een voortotem. Dit is een adjectief dat een extra nadruk
legt op een eigenschap die al dan niet in de totem vervat zit.
•Een totem wordt gegeven wanneer je eerstejaar jong-gi’ver bent, een voortotem
krijg je bij de gi’vers.
•Kom je als nieuw lid in de scouts tijdens het werkjaar en ben je jong giver of giver
wordt een totem pas gegeven op het eerste kamp na een volledig werkjaar in onze
groep. Het geven van een totem is geen gemakkelijke opgave en de leiding dient
hiervoor de leden goed te kennen om een gepaste totem te kunnen geven.

D.5. Respect
•Leden van de groep moeten gerespecteerd worden. Iedereen heeft een unieke
persoonlijkheid die behouden moet blijven, maar die ook rekening dient te houden
met de anderen. Af en toe een plagend woord kan geen kwaad, zolang het maar niet
slecht bedoeld is.
•Ook naar buiten toe willen we respect betuigen. Dat geldt zowel voor mens en dier,
als voor de natuur en plaatsen. Laat dit dan ook blijken uit je gedrag.
•De leidingsploeg bestaat uit een aantal personen die zich enorm inzetten voor het
scoutsgebeuren. Bovendien zijn zij ook verantwoordelijk voor hun leden tijdens de
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activiteiten. Daarom is het niet meer dan normaal dat je luistert wanneer er iets
gevraagd wordt.
•Onze scoutsgroep bezit waardevol materiaal: tenten, gereedschap, kookgerief, enz.
Het spreekt voor zich dat dit materiaal met het nodige respect behandeld moet
worden. Wanneer er iets per ongeluk sneuvelt, is dit helemaal niet erg. Maar wanneer
duidelijk blijkt dat men doelbewust materiaal beschadigt of vernielt, kan de groep
eisen dat dit door de betrokken vandaal vergoed wordt.

D.6. Varia
•Geef uw kind steeds voldoende materiaal mee: kledij, boterhammen,… Overdrijf
echter niet, want dat is ten laste van uw kind.
•Geef uw kinderen niet mee wat wij verbieden (snoep, drank, rookmiddelen).
•Het bezit van een zakmes wordt pas getolereerd vanaf de Jong Givers en enkel op
kamp!
•In extreme gevallen kan de voltallige leidingsploeg beslissen dat een lid dat zich niet
aan de afspraken of regels houdt, geschorst of uit de groep gezet wordt. De
procedures zoals beschreven in het organisatorisch handboek van Scouts en gidsen
Vlaanderen worden hierbij gevolgd.
•Alle afspraken binnen Heilig Kruis werden door de voltallige leidingsploeg gemaakt
en zijn erop gericht de groep zo goed mogelijk te laten functioneren. Voor eventuele
vragen kan je steeds terecht bij de leiding. Je kan ons steeds telefonisch bereiken
of ontmoeten vlak voor of vlak na een activiteit. Indien gewenst komt de leiding ook
eens langs.

E. Leidingsploeg 2015-2016
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De leiding is ook steeds via mail bereikbaar. U typt gewoon eerste de totem in de van
leider of leidster, gevolgd door ‘@scoutsheiligkruis.be’. Bv. Beo@scoutsheiligkruis.be.

Kapoenenleiding
Niels Daelemans
Merelstraat 3
2800 SKW
0479623659
Presente Beo

Bram Verhaegen
Gasthuisveldstraat 13
2800 Mechelen
0493600719
Guitige Gaai

Jonas Achten
Grote Steenweg 24
2552 Waarloos
0497325254
Blijmoedige Spitsvogel

Johannes Volckaert
Kanunnik De Deckerstr 29
2800 Mechelen
/
Opmerkzame Springbok
 kapoenenleiding@scoutsheiligkruis.be
W’outerleiding
Sarah Portael
Oude Antwerpsebaan 271
2800 Mechelen
0474834398
Pretentieuze Scholekster

Stieven Ceulemans
Oude Antwerpsebaan 62
2800 Mechelen
0492845187
Beheerste Koala

Jochen Achten
Grote Steenweg 24
2552 Waarloos
0497325254
Eigenzinnige Banteng

Siebe Clarebout
Koning Albertstraat 37
2800 Walem
/
Bedrijvige Kwikstaart
 wouterleiding@scoutsheiligkruis.be
Jong-gi’verleiding
Benjamin Kinnart
Nimfenstraat 19
2800 Mechelen
0493744269
Impulsieve Klipdas

Natan Wauters
Bergstraat 20
2800 Mechelen
0493744815
Intense Marter
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Steenweg op heindonk 4
2801 Heffen
0472503123
Montere Alouatta
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 jonggiverleiding@scoutsheiligkruis.be
Gi’verleiding
Nicky Verbeek
Watertorenstraat 20
2812 Muizen
0475349840
Gehecht Winterkoninkje

Zev Clarebout
Koning Albertstraat 37
2800 Walem
0493527837
Ludieke Slaapmuis

Tim de Muylder
Baron Coppenslaan 3
2800 Walem
0488074151
Roek

 giverleiding@scoutsheiligkruis.be
Groepsleiding
Nicky Verbeek
Watertorenstraat 20
2812 Muizen
0475349840
Gehecht Winterkoninkje

Niels Daelemans
Merelstraat 3
2800 SKW
0479623659
Presente Beo

 groepsleiding@scoutsheiligkruis.be

Een stevige linker,
Een ongelooflijk enthousiaste leidingsploeg.
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