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Informatie boekje scouting Klimopgroep  

 
Een leuke groep van jonge mensen, met passie voor 
zeilen en avontuur, waar altijd wat te beleven valt. Dit boekje bevat 
belangrijke informatie over; 
 

1. Over de Klimopgroep 
2. Overvaren 
3. Opkomsttijden 
4. Installatie en uniform 
5. Uw rol als ouder/verzorger 
6. Verzekeringen en aansprakelijkheid 
7. Kampen 
8. Groepsactiviteiten 
9. Contributie 
10. Ledenadministratie 
11. Contact 
12. Handige websites: 

 

 

Belangrijke informatie die zeker het lezen waard is! Onder ‘contact’ ziet u 
waar u met vragen terecht kunt. 
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Over de Klimopgroep 
De Klimopgroep is in 1971 opgericht als meidengroep. In 1972 vonden de 
eerste wateractiviteiten plaats. Op dit moment heeft de groep meer dan 
150 leden. De Klimopgroep is een waterscoutinggroep, dit houdt in dat we 
zeilen (vanaf 11 jaar). Het is een erg hechte groep, waar veel mensen lang 
lid van blijven. De groep draait volledig op vrijwilligers. Leidingleden 
volgen een leidingtraining bij Scouting Nederland. 
 
De Klimopgroep heeft de volgende speltakken (leeftijdsgroepen); 

● 7 tot 11 jaar: Welpen (jongens) & Kabouters (meisjes) 

● 11 t/m 15 jaar: Zeeverkenners (gemengd) 

● 16 t/m 17 jaar: Wilde Vaart (gemengd) 

● Vanaf 18 jaar: Loodsen (gemengd) 

● Vanaf 24 jaar: Ouderenstam (gemengd) 

 

Overvaren 
Elk nieuw seizoen, rond september,  varen leden die daarvoor in 
aanmerking komen over naar de volgende speltak. Als grensdatum voor 
het mogen overvaren geldt de regel dat je vóór 31 oktober van dat jaar de 
leeftijdsgrens van de nieuwe speltak bereikt moet hebben. Er kunnen 
uitzonderingen worden gemaakt voor het overvaren, maar dit vindt altijd 
in overleg plaats met de leiding en de groepsbegeleider. 
Voor de overgang naar de loodsen geldt een strikte leeftijdsgrens van 18 
jaar. Je moet in dat geval voor 31 oktober de leeftijd van 18 jaar hebben 
bereikt.  
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http://www.klimopgroep.nl/welpen/
http://www.klimopgroep.nl/kabouters/
http://www.klimopgroep.nl/zeeverkenners/
http://www.klimopgroep.nl/wildevaart/
http://www.klimopgroep.nl/loodsen/
http://www.klimopgroep.nl/ouderenstam/
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Opkomsttijden 
De opkomsttijden zijn van 10:30 tot 12:30 voor de welpen en kabouters, 
en van 13:00 tot 18:00 (zomer) of van 14:00 tot 17:00 (winter) voor de 
zeeverkenners en wilde vaart. Elke speltak doet andere activiteiten. Hier 
krijgt u meer informatie over van de leiding.  
 
Op de website van de Klimopgroep (www.klimopgroep.nl) staat het 
meeste nieuws en achtergrondinformatie van de groep. Ook op Facebook 
(facebook.com/klimopgroep), Instagram (instagram.com/Klimopgroep) en 
Twitter (twitter.com/klimopgroep) is veel actuele informatie te vinden.  
 
Een lid van de Klimopgroep is automatisch ook lid bij Scouting Nederland. 
Als lid van Scouting Nederland ontvang  je ongeveer zeven keer per jaar 
het scouting magazine. Verder krijg je regelmatig mailtjes en brieven van 
Scouting Nederland en kan je online (sol.scouting.nl) je gegevens wijzigen. 

Installatie en uniform 
Als je een tijdje lid bent, word je geïnstalleerd. Vanaf dat moment mag je 
het complete Scouting uniform dragen. Het installeren is een groot feest! 
Je vader, moeder, broertje(s), zusje(s) opa en oma mogen komen kijken. Je 
mag de belofte nazeggen van de leiding, je krijgt alle bandjes en badges 
opgespeld en je krijgt de das om en vanaf dan ben je een echte scout! 
 
De welpen en kabouters dragen een groene blouse. De overige speltakken 
dragen een blauwe blouse. Uniformen zijn soms 2e hands te verkrijgen bij 
de KlimopShop (zie contact info). Nieuwe uniformen zijn te krijgen bij de 
Scoutshop. Als je naar een oudere speltak gaat kun je je oude (groene) 
blouse inleveren bij de KlimopShop. De shop verkoopt deze dan weer voor 
een klein bedrag aan nieuwe leden. De opbrengst hiervan is voor de 
groep. 
 
 
Bij het uniform hoort een groepsdas en verschillende badges en bandjes. 
Deze verschillen per speltak. Hier krijg je meer informatie van de leiding 

4 

http://www.cycloongroep.nl/leden-informatie/informatie-scouting-uniform.html
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over voordat je geïnstalleerd wordt. 
 

Uw rol als ouder/verzorger  
Bij sommige activiteiten is ondersteuning van ouders nodig. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan klussen op een klusdag (1x per jaar) of het rijden naar 
een kamplocatie (1-3x per jaar) Het wordt daarom zeer op prijs gesteld als 
u hier als ouder aan deelneemt, voor zover dat mogelijk is natuurlijk. 
 
Voor elke speltak zit er één ouder als vertegenwoordiger in de groepsraad. 
In de groepsraadvergadering worden twee keer per jaar belangrijke 
beslissingen voor de groep genomen. Als u iets wilt inbrengen in de 
groepsraad dan kunt u dat via deze ouders doen. U hoort van de leiding 
welke ouders dit voor uw speltak zijn. 
 
Verder is het erg belangrijk dat u informatie over uw kind doorgeeft aan 
de leiding. Dit kan bijvoorbeeld gaan over allergieën, medicijngebruik 
tijdens kampen of specifiek  gedrag. 
 
Elke 10 weken is er een zogenoemd activiteitenoverleg waarin de 
komende activiteiten worden besproken. Hulp en input van ouders is altijd 
zeer wenselijk. Via de oudervertegenwoordiger van het speltak kunt u 
informatie en tijden opvragen over deze overleggen. 
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Verzekeringen en aansprakelijkheid 
Het is verstandig om altijd oude kleding naar de opkomsten aan te trekken 
en waardevolle spullen thuis te laten. Soms kan er schade aan spullen 
ontstaan tijdens opkomsten. Dit proberen we natuurlijk altijd te 
voorkomen. 
Mocht er toch iets stuk gaan, dan wordt de schade vaak door de 
verzekering vergoed. Dit is dan de verzekering van de veroorzaker van de 
schade. Een aantal gevallen op een rijtje; 

● Uw kind maakt spullen van een ander kind stuk. Dit valt onder uw 

particuliere aansprakelijkheidsverzekering. De dagwaarde van de 

spullen wordt vergoed. 

● Een ander lid maakt spullen van uw kind stuk. De 

aansprakelijkheidsverzekering van de ouders van het lid vergoedt 

de schade. 

● Door een fout van een staflid ontstaat schade aan eigendom van 

uw kind. Deze schade valt onder de verzekering van het staflid 

zelf. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de 

aansprakelijkheidsverzekering van Scouting Nederland worden 

ingeschakeld. 

● Op kamp gaat iets kapot of raakt kwijt: deze schade valt onder uw 

eigen reisverzekering. Hiervoor heeft de groep niets geregeld.  

 
Schade wordt niet altijd vergoed. Wanneer schade wordt vergoed kunt u 
opvragen bij uw eigen verzekering.  
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Kampen 
Elke speltak heeft jaarlijks een aantal kampen. Voor de welpen en 
kabouters is dit meestal één weekend op het clubhuis en een week in de 
zomervakantie op het clubhuis van een andere scoutinggroep.  
 
Voor de oudere leeftijdsgroepen zijn er meerdere kampen. Kampen 
worden altijd ruim van tevoren door de leiding aangekondigd. Ook op de 
website wordt aangegeven welke kampen activiteiten er de komende tijd 
zijn. (www.klimopgroep.nl/activiteiten).  
 
Voor kampen wordt apart kampgeld gevraagd. Dit geld wordt gebruikt om 
de kosten van accommodatie, eten en uitstapjes te dekken. Het kampgeld 
varieert van ongeveer 20-35 euro voor een weekend tot 90-140 euro voor 
een week. De prijzen kunnen per jaar en per speltak verschillen. 
 
Het opgeven van kampen en activiteiten gebeurd via de website. Elk lid 
kan daar een eigen account aanmaken en zich aanmelden voor 
verschillende activiteiten. 
 
Bij kampen op het clubhuis wordt op last van de brandweer altijd in 
tenten geslapen. Op kampen zijn er altijd meerdere BOB’s (bewust 
onbeschonken bestuurders) en EHBO-ers aanwezig.  
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Groepsactiviteiten 
Naast de speltak activiteiten zijn er meerdere malen per jaar 
groepsactiviteiten zoals een klusdag, groepsactie, overvaren, 
Stamputjarin, groepsdag en groepsweekend. Hierover krijgt u tijdig bericht 
van de leiding of organisatie. Een overzicht van alle activiteiten vindt u op 
onze website en hieronder. 

Klusdag 
Elk jaar wordt de klusdag georganiseerd om het terrein en clubhuizen weer 
helemaal netjes te krijgen. We zoeken altijd veel hulp om te klussen, 
schoon te maken en allerlei andere handige klusjes. Vaak is de klusdag op 
een zaterdag en wordt dit van te voren gecommuniceerd. 

Groepsactie 
Om de groep (financieel) draaiend te houden, hebben we elkaar jaar een 
groepsactie. Dat kan varieren van stroopwafels verkopen tot een grote 
rommelmarkt voor omwonende. Tijdens deze activiteiten halen we geld op 
voor een specifiek doel of de algemene groepsrekening. 

Overvaren 
Zie pagina 3 van dit boekje. 

Stamutjarin 
In het nieuwe jaar hebben we de traditionele nieuwjaarsborrel 
gecombineerd met een heerlijk bord stampot. Kom gezellig mee eten, 
iedereen is welkom! 
 

Groepsdag/Groepsweekend 
Om de twee jaar (groepsdag) en om de vijf jaar (groepsweekend) 
organiseert een groep vrijwilligers een dag/weekend voor de hele groep. 
Met alle leden gaan we dan allerlei toffen activiteiten doen op een ander 
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terrein. 

Contributie 
De incassodata zijn 28 februari, 28 mei, 28 augustus, 28 november. In 
overleg is het ook mogelijk de contributie over te maken, dit gaat in 2 
periodes. De contributie verschilt per speltak, en is terug te vinden op het 
inschrijfformulier.  
 
Minder draagkrachtig ? Er kan een regeling worden getroffen met de 
gemeente. Zie www.waddinxveen.nl en zoek naar Minimaregelingen. Via 
de ledenadministratie of de penningmeester kunnen we eventueel voor u 
bemiddelen.  
 
Kijk eens voor alle nuttige documenten op de website op uw leden 
Dashboard. 
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Ledenadministratie 
Het beheer van de persoonlijke gegevens gaat via ScoutsOnline, ook een 
adreswijziging dus! Hier kan op ingelogd worden door naar sol.scouting.nl 
te surfen. Ook is de ScoutCard er te downloaden, hiermee is soms korting 
in winkels te krijgen. 
 
Opzeggen van je lidmaatschap moet je doen bij de leiding én bij de 
ledenadministratie (ledenadministratie@klimopgroep.nl). De contributie 
wordt dan verrekend tot het einde van de maand. 
 
 

Leden Website 
Het vinden van actuele informatie en het aanmelden voor alle activiteiten 
van de vereniging is een leden-account nodig op onze eigen website. Na 
inloggen heeft u ook beschikking over de laatste nieuwtjes, foto’s, video’s, 
documenten, brieven en activiteit informatie. Vraag een registratiecode 
aan bij de leidingteams om uzelf te kunnen registreren. 
 
www.klimopgroep.nl 
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Contact 
Het contact tussen u en de groep verloopt in de eerste plaats via de 
leiding. Zij kunnen u van alles vertellen over de opkomsten, kampjes en 
bijna al het andere. Als u ergens mee niet bij de leiding terecht kunt, dan 
kunt u contact opnemen met het bestuur of met de vertrouwenspersoon. 

Email leidingteams; 
Welpen: yakari@klimopgroep.nl 
Kabouters: devroka@klimopgroep.nl 
Zeeverkenners: odonata@klimopgroep.nl 
Wilde Vaart: wildevaartbegeleiding@klimopgroep.nl 
Bestuur: bestuur@klimopgroep.nl 

Vertrouwenspersonen; 
Tamara den Braber Inge van Leeuwen 
tamara@klimopgroep.nl inge@klimopgroep.nl 
06-46642693/0182-387932 06-54293677  

2e hands blouses en dassen (KlimopShop);  
Tamara den Braber  
tamara@klimopgroep.nl 
06-46642693/0182-387932 

Leden administratie: 
Margriet van der Heiden-van der Loo 
ledenadministratie@klimopgroep.nl 

Bestuur: 
Sebas van Doorn (voorzitter) 
voorzitter@klimopgroep.nl 
06-49143694 
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Handige websites: 
Website Scoutshop: 
www.scoutshop.nl 
 
Website Klimopgroep: 
www.klimopgroep.nl 
facebook.com/klimopgroep 
twitter.com/klimopgroep 
 
Website Scouting Nederland:  www.scouting.nl  
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