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Dit boekje is bestemd voor aspirantleden van de Gelre groep en hun ouder(s) of
verzorgers.
In de eerste plaats heten wij jou van harte welkom bij de Scouting Gelre groep. Wij
hopen dat je een fijne tijd bij ons zult hebben.
De Gelre groep is opgericht in 1945 en telt momenteel zo’n 165 leden, waarvan
ongeveer 100 jeugdleden, in verschillende “speltakken”.
Speltakken zijn de groepen waarin het spel gespeeld wordt, bijvoorbeeld Bevers
en Scouts.
De Gelre groep kent speltakken voor kinderen en jongeren van 5-21 jaar,
daarnaast zijn er de Stam (vanaf 21 jaar) en de Plusscouts (leden vanaf 25 jaar).
Verderop in dit boekje vind je meer informatie over elke speltak.
De Gelre groep bestaat uit een vereniging en een beheerstichting. De vereniging
bestaat uit de leden, leiding en verenigingsbestuur. Voor de wekelijkse opkomsten
zijn er zo’n 25 leidinggevenden elke week in de weer om alles in goede banen te
leiden. Verder is er een verenigingsbestuur die zorg draagt voor de zaken die
achter de schermen moeten gebeuren, zoals het financieel beheer,
ledenadministratie, contacten met de overheid e.d.
Naast de vereniging is er een beheerstichting. Het bestuur van de beheerstichting
is verantwoordelijk voor het beheer en behoud van het clubgebouw.
De Gelre groep is aangesloten bij de landelijke vereniging Scouting Nederland,
met bijna 110.000 leden de grootste georganiseerde jeugdvereniging in Nederland.
Scouting Nederland maakt op haar beurt weer deel uit van de twee wereldbonden
voor jongens en meisjes. Samen tellen deze ruim 38 miljoen leden in bijna alle
landen ter wereld.
Scouting is in 1907 opgericht door de Engelsman Lord Baden Powell. In
Nederland is Scouting actief vanaf 1910. Scouting staat open voor iedereen en
speelt het Spel van Verkennen. Centraal staan hierin het buitenleven, het samen
doen, afnemende (bege)leiding, het werken in kleine groepjes en een zeer
afwisselend spelaanbod.
Tevens proberen wij maatschappelijk relevant bezig te zijn door ons in te zetten
voor de medemens en de maatschappij in z’n geheel.

Opkomsttijden en leeftijdsindeling

•

Bevers: zaterdag 14.00-15.30 uur
(jongens en meisjes van 5-7 jaar)
• Shanti-welpen: zaterdag 10.00-12.00 uur
(meisjes van 7-11 jaar)
• Zaterdagmiddag-welpen: zaterdag 14.00-16.00 uur
(jongens en meisjes van 7-11 jaar)
• Scouts-woensdag: woensdag 19.00-20.30 uur
(jongens en meisjes van 11-15 jaar)
• Scouts-vrijdag: vrijdag 19.00-21.00 uur
(jongens van 11-15 jaar)
• Explorers: vrijdag 19.30-21.30 uur
(jongens en meisjes van 15-18 jaar)
• Roverscouts: vrijdag 19.30-21.30 uur
(jongens en meisjes van 18-21 jaar)
• Stam: vrijdag 21.00-24.00 uur
(gemengd, 21+)
• Plusscouts: elke 3e vrijdagavond v.d. maand vanaf 21.00 uur (gemengd, 25+)
Contributie per 01-01-2017
• Bevers € 26,00 per kwartaal
• Welpen € 27,00 per kwartaal
• Scouts € 28,00 per kwartaal
• Explorers/roverscouts/stam € 29,00 per kwartaal
• Jeugdlid, tevens leiding € 23,00 per kwartaal
• Plusscouts intern € 18,00 per kwartaal
• Plusscouts extern € 23,00 per kwartaal
De inning geschiedt per automatische incasso. In de contributiebedragen zijn
tevens de landelijke contributie en de regiocontributie opgenomen.
Open groep
De Gelre groep is een open groep waar iedereen welkom is. De groep is niet
verbonden aan een bepaalde religieuze richting.

Geschiedenis Gelre groep
De Gelre Groep is direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog opgericht door
dhr. C. Lina, onderwijzer te Twello. Wij houden als oprichtingsdatum aan: 1 juni
1945. De eigenlijke opkomsten begonnen al eerder, maar vanaf 1 juni is men
contributie gaan betalen.
Omdat de groep uit Twello onder het toenmalige district Deventer van de NPV
(Nederlandse Padvinders Vereniging) viel, wilde men door de naam Gelre groep
benadrukken dat het hier zeer wel een Gelderse groep betrof.
Nadat men enige jaren een groene das gedragen had, naar de vorige groep van
de oprichter, werd later ook in de daskleuren duidelijk dat de Gelre groep uit
Gelderland komt: blauw en geel, de kleuren van de Gelderse vlag.
In 1993 werden de toenmalige vier landelijke verenigingen voor jongens en
meisjes gefuseerd tot Scouting Nederland. De Gelre groep is tot 1974 een groep
voor uitsluitend jongens geweest. In 1974 werden, door initiatief van de toenmalige
hopman Hamelink, er zowel een kabouter- als een padvindstergroep opgericht.
Sindsdien zijn zowel jongens als meisjes welkom. In de loop van de jaren is de
Gelre groep in zeer diverse lokaliteiten gehuisvest geweest. Zo werd er begonnen
in een verbouwd kippenhok aan de Rijksstraatweg. Via een schaapskooi op de
Kleine Noordijk en diverse zaaltjes in cafés kwam men in de vijftiger jaren terecht
in een voormalige noodwoning uit de 2de Wereldoorlog. Deze noodwoning werd
geplaatst in een bosje aan de Binnenweg en heeft tot 1978 dienst gedaan als
troephuis. Toen was het pand zo bouwvallig geworden dat er diverse pogingen zijn
gedaan om een nieuw onderkomen te vinden. Eindelijk werd een geschikt pand
gevonden: de boerderij gelegen Achter ’t Holthuis 4. De boerderij kwam vrij omdat
de grond van de boer gekocht werd voor sportvelden. Na een ruim anderhalf jaar
durende verbouwing werd dan uiteindelijk op zaterdag 10 mei 1980 het achterhuis
van de boerderij officieel geopend door dhr. A. de Vries, erelid van de groep.
De Gelre groep is sindsdien flink uitgegroeid. In 1992 is gestart met Esta’s, een
gemengde groep voor 7-11 jarigen. In 1993 is gestart met een derde middenleeftijdsgroep: de Scouts, een gemengde groep voor 11 t/m 14 jarigen. In 1994 zijn
we gestart met een Bevergroep (5-7 jarigen) en een tweede Rowan/Sherpagroep
(14-17 jarigen). Sinds de zomer van 1992 is ook het voorhuis van de boerderij in
het bezit van de Gelre groep gekomen. De feestelijke (her)opening van het hele
clubhuis vond plaats op zaterdag 11 juni 1994.
In 1995 werd er uitgebreid aandacht besteed aan het 50 jarig bestaan, o.a. met
een feestweekend voor alle leden in juli en een receptie en reünie in november. In
2000 werd het 55 jarig bestaan gevierd met een groepsweekend in Ommen op 24
en 25 juni.
In 2005 werd het 60 jarig bestaan gevierd met een grote activiteit voor de jeugd en
een reünie. In 2010 bestond de groep dus 65 jaar. Dat jaar vernieuwde het
spelaanbod en werden de namen van de speltakken aangepast. Alle jeugdleden
tussen de 7 en 11 jaar heten nu Welpen, die tussen 11-15 jaar Scouts en de 15-18
jarigen heten nu Explorers. De leden tussen 18 en 21 jaar heten nu Roverscouts.
In 2012 nam de Gelre groep een prachtig nieuw clubhuis in gebruik. We kunnen
daar nog jaren vooruit!

Nieuw clubgebouw
Op 24 november 2012 heeft de Gelre groep haar nieuwe clubgebouw betrokken.
De gemeente Voorst heeft door de nieuwbouw van huizen op het Holthuis
aangegeven dat de groep haar oude onderkomen, de boerderij, moest gaan
verlaten.
Daarom is in 2012 een nieuw, praktisch en geriefelijk gebouw verrezen aan de
Stinzenlaan 80, niet zo ver van de oude locatie, tegenover motorclub de Megafoon
en tafeltennisvereniging Trias.

Plaats van de Gelre Groep binnen Scouting Nederland
De Gelre Groep vormt samen met 30 andere groepen uit Apeldoorn, Bathmen,
Olst/Wijhe, Holten, Deventer, Heeten, Raalte, Twello, Vaassen, Epe/Heerde,
Ugchelen en Diepenveen de regio “Rondom de IJssel”.
Aanmelden/opzeggen
Zowel aanmelding als opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels het speciale
aanmelding- of opzeggingsformulier. Bij opzegging dient men het lopende kwartaal
nog door te betalen. Met het aanmeldingsformulier machtigt u de Gelre groep
tevens 4x per jaar de contributie door middel van automatische incasso te innen.
Met het opzeggingsformulier trekt u deze machtiging weer in.
Bovengenoemde formulieren kunt u krijgen via het secretariaat, van de
teamleiders en is te downloaden op onze website.
Iban nummer Gelre groep
Rabobank Twello: NL64RABO0362803056
Adres en telefoonnummer clubhuis
Het Holthuske
Stinzenlaan 80 (geen postadres)
7392 AD Twello
tel. 0571-276166
Bijzondere (groeps)activiteiten
Er zijn een aantal vaste groepsactiviteiten die elk jaar weer terugkomen, zoals:

•
•

•

Laatste zaterdag van januari: Boerenkoolfeest voor
alle leden

In juni/juli “overvliegen”: de oudste leden van een speltak
gaan over naar de volgende leeftijdsgroep.
• De zaterdag het dichts bij 23 april: St. Joriskampvuur
• Begin mei: geraniumverkoopactie
• Laatste zaterdag voor de zomervakantie: gezamenlijke
afsluiting (om het jaar is dit een heel weekend)
• Eerste zaterdag na het Klompenfeest: Open opkomst
• Ergens in het najaar: zwemmen voor alle leden
In het najaar voor de leiding en het bestuur: dank-je-wel avond

Structuur van de groep
Sinds eind 2007 bestaat de Gelre groep uit een vereniging en een beheerstichting.
De leden van de groepsraad (leiding en het verenigingsbestuur) vormen de leden
van de vereniging. Zij behartigen de belangen van de specifieke scoutingzaken en
zorgen voor de activiteiten van de vereniging. Het stichtingsbestuur bestaat uit een
aantal afgevaardigden van de vereniging en een aantal gekozen bestuursleden. Zij
behartigen de materiële en financiële zaken van het clubhuis.
Scout-fit
Om herkenbaar te zijn en om de onderlinge verbondenheid uit te drukken, gebruikt
Scouting de scoutfit: das, blouse en blauwe spijkerbroek. Deze en andere
scoutingspullen zijn te koop in de Scoutshop. Scoutshops zijn er o.a. in Zwolle en
in Arnhem. Ook bestaat de mogelijkheid per postorder te bestellen in Leusden.
Vraag de leiding om verdere informatie. Ook voor evt. tweedehands uniformen.
Voor de adressen en openingstijden kijk op: www.scoutshop.nl
Verkoopactie
Een maal per jaar houden wij een verkoopactie in Twello en omstreken, waaraan
alle leden geacht worden mee te werken. De actie is bedoeld om extra inkomsten
te verwerven voor de groep. Zo kan de contributie laag blijven!
Deze verkoopactie is in het voorjaar en er worden geraniums verkocht. Gelijk met
de contributie van het eerste kwartaal wordt een borg van 20,00 euro geïnd. Als
het betreffende lid minimaal 15 geraniums heeft verkocht wordt de borg
teruggestort, anders niet.
Verzekering
De tijd dat uw kind met een scoutingactiviteit bezig is, is hij/zij secundair verzekerd
door Scouting voor WA en ongevallen. Dat wil zeggen dat er in situaties dat er
geen verzekering van de ouders is of dat de verzekering niet dekt, de verzekering
van Scouting de schade voor haar rekening neemt (per geval te bekijken).
Leiding en bestuur
De leiding en het bestuur bestaan uit vrijwilligers die er voor zorgen dat alle
zaken in de groep gebeuren. Wij doen ons best om dit zo goed mogelijk te doen.
Heeft u desondanks vragen over de gang van zaken, aarzel dan niet om de
teamleider of een bestuurslid hierover aan te spreken. De leid(st)ers volgen een
opleiding tot erkend leid(st)er en volgen hiernaast vaak nog vervolgopleidingen.
Afmelden voor de opkomst
Wij verzoeken u om uw kind tijdig af te melden voor de opkomst als deze
verhinderd is. De leiding wil graag van te voren weten voor hoeveel kinderen ze de
opkomst moet voorbereiden. De telefoonnummers voor de desbetreffende
speltakken staan achter in dit boekje.

Voor 15 tot en met 18 jaar
Ben jij tussen de 15 en 18 jaar en wil jij je eigen
plannen maken? Word dan Explorer! De Explorers
organiseren hun eigen activiteiten zoals een expeditie
in binnen of buitenland.
Ze gaan zwerven in Zweden, op kamp in Luxemburg of
zeilen in Zeeland. Ook organiseren ze spectaculaire
evenementen en uitdagende outdoor activiteiten.
De jongeren van 15 tot en met 18 jaar organiseren hun
eigen activiteiten en maken hun eigen programma. Zo leren ze om te gaan met
verantwoordelijkheden en worden ze zelfstandig. Zelfs buitenlandse reizen kunnen
deel uitmaken van het afwisselende programma.
Bij de Gelre Groep is deze opkomst op vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur

Stam en Roverscouts
De Roverscouts en Stam zijn bedoeld voor leden die
ouder zijn dan 18 jaar. De nadruk ligt op het informeel
bijeenzijn. Per maand wordt er door een aantal
stamleden een gezamenlijke activiteit georganiseerd.
Verder is er een aantal traditionele zaken als de dart
avond, proeverijen en een gezamenlijk weekend. Het
merendeel van de stamleden is zelf leiding van een
van de andere speltakken.

Plusscouts
Voor degenen die Scouting echt niet kunnen loslaten is er sinds enige jaren de
“Plusscouts groep”; voor leden vanaf 25 jaar. De plusscouts komen elke derde
vrijdagavond van de maand bijeen. Zij organiseren hun activiteiten uiteraard zelf.

Voor 11 tot en met 15 jaar
Ben jij tussen de 11 en 15 jaar en heb je zin in actie?
Meld je dan aan en beleef uitdagende avonturen bij de
Scouts en beleef hier samen met je nieuwe vrienden
supergave dingen.
Leer zeilen, ga op zomerkamp, kook op je eigen
kampvuurtje en ontdek de wereld om je heen!
De jeugdleden van 11 tot en met 15 jaar heten Scouts en het thema dat centraal
staat bij deze groep is de ‘ontdekkingsreis’. Deze groep Scouts is relatief
zelfstandig en leert samen werken met anderen in de groep. Zo wordt de Scout
voorbereid op de volgende speltak waarin hij of zij zelf activiteiten gaat
organiseren.
Bij de Gelre Groep zijn er 2 keuzes:
• Scouts-woensdag; jongens en meisjes op woensdagavond van
• 19.00 tot 20.30 uur
• Scouts-vrijdag; jongens op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Organisatie Scouting Nederland
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland
waarbij de jeugdleden in ruim 1.100 Scoutinggroepen spelen, leren en ontdekken.
Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een
actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier
met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo
ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot
zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.
Er zijn verschillende soorten Scouting: landscouting, waterscouting en
luchtscouting. Ook kinderen met een beperking kunnen deelnemen aan het
Scoutingspel. Binnen een Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin
kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen. De leeftijdsgroepen
zijn 5-7 jaar, 7-11 jaar, 11-15 jaar, 15-18 jaar en 18-21 jaar. Ouder dan 21 jaar?
Ook dan biedt Scouting uitdaging!
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland
en heeft ruim 100.000 actieve leden! De 87.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers
van Scouting zijn verdeeld over meer dan 1.100 Scoutinggroepen.
Scouting in de maatschappij
Scouts zijn zeer actief in de samenleving. Veel Scoutinggroepen doen minstens
één keer in het jaar mee aan een maatschappelijke activiteit. Dit kan in hun eigen
wijk, dorp of stad zijn, maar ook kan een Scoutinggroep deelnemen aan landelijke
maatschappelijke activiteiten. Scouting neemt een belangrijke positie in, in het
dagelijks leven. Dit vertaalt zich naar vier maatschappelijke pijlers: jeugd en
vrijwilligers, jeugd en maatschappij, jeugd en leren, en jeugd en groen. Op elk
gebied leveren scouts hun bijdrage aan de maatschappij.
Scouting en veiligheid
Scouting Nederland vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren op een veilige
manier hun Scoutingspel spelen. Hierbij is een veilige speelomgeving en een veilig
spel van groot belang. Binnen Scouting volgt de leiding trainingen om op een
verantwoorde wijze leiding te kunnen geven aan de jeugdleden. Scouting
Nederland heeft een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht gesteld en besteed
aandacht aan sociale veiligheid. Ook zijn er speciale richtlijnen waaraan
Scoutingaccommodaties moeten voldoen, zodat de gebouwen veilig zijn en blijven.

De Gelre groep maakt gebruik van de doorlopende leerlijn. In elke speltak
worden activiteiten georganiseerd die steeds moeilijker worden naarmate men bij
een oudere speltak zit. Dus eenvoudig bij de Bevers en dan steeds moeilijker en
uitdagender bij de Welpen, Scouts en Explorers. Zie de voorbeelden hieronder.
Activiteit
enen
kennisma
trix

BEVERS

WELPEN

SCOUTS

EXPLORERS

Spelenderwijs
kennismaken

Spelen & Leren

Spelen, Leren &
Toepassen

Samenzijn &
Verantwoording

•
•
Knopen &
Pionieren

Veters
strikken
•
Scooba-do
•
Dropveters
vlechten

•
•
Route
technieke
n

Kralenroute
Windrichtinge
nspel
•
Oogjesroute
•
Fotoroute
•
Schatkaartrou
te

•

Kampen
& Koken

Eén nacht
kamp in clubhuis,
min. 1x/jr
•
Broodjes/app
els/
popcorn op
kampvuur bakken
met de leiding
•
Koek/cake/pe
pernoten bakken
(in de keuken)

Sleutelhangers
knopen
•
Mastworp,
paalsteek, platte
steek knopen
•
Driepoot maken
•
(Boomhut)
bouwen
•
Knoopestafette

•
•

Route met kaart
Windrichtingenro
ute met kompas
•
Bolletje/pijltje
route
•
GPS spellen

•

Eén nacht kamp
in clubhuis, min. 1x/jr
•
Twee nachten in
het voorjaar
(eventueel extern)
•
Broodjes/appels/
popcorn op
kampvuur bakken
met de leiding
•
Eventueel in
tenten (opgezet door
de leiding)

•
•

Minipionieren
Zelfstandig
pionieren
•
Kruissjorring
maken
•
Keuken,
schommel en vlot
pionieren met hulp
van de leiding
•
Knopenbord
maken
•
Route met
kompas schieten
•
GPS route,
moderne media
route (zoals QRcodes)
•
Route met
strippenkaart, oleaat
•
Dropping
•
Eén nacht kamp
in clubhuis, min. 1x/jr
•
Regiokamp,
1x/jaar (twee
nachten)
•
Extern kamp, drie
nachten in het
voorjaar (pinksteren)
•
Zelf tenten
opzetten, zelf koken
•
Zelfstandig
broodjes/appels/
popcorn op
kampvuur bakken
•
Eventueel zomerkamp

•

Zelfstandig
organiseren
•
Zelfstandig
pionieren
•
Projecten
pionieren
•
Eventueel
overbrengen op
jeugdleden
(assistent leiding)
•

Zelfstandig
organiseren
•
Moderne
media route (zoals
QR-codes)
•
Eventueel
overbrengen op
jeugdleden
(assistant leiding)
•

Zelfstandig
organiseren
•
Eventueel
deelname aan
regioactiviteiten
•
Eén week
zomerkamp
•
Eventueel
buitenland
•
Eventueel
overbrengen op
jeugdleden
(assistent leiding)

Voor 5 tot en met 7 jaar
Ben jij tussen de 5 en 7 jaar? Vind je het leuk om
iedere week iets leuks te doen en lekker buiten te
spelen? Kom dan bij de Bevers van Scouting!
Hier doe je allemaal spannende dingen met kinderen die even
oud zijn dan jij.
De kinderen van 5 tot en met 7 jaar worden bij Scouting Bevers genoemd.
Bij de Bevers ligt de nadruk op het spelen in de natuur.
Ze doen samen met andere kinderen leuke spelletjes
in een veilige omgeving. Zo leren ze spelenderwijs
samen te werken onder leiding van deskundige
vrijwilligers. De Bevers spelen in het thema
Hotsjietonia en gebruiken hierbij hun fantasie. Dit
draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen.
Bij de Gelre Groep is deze opkomst op zaterdagmiddag van14.00 tot 15.30 uur.
Voor 7 tot en met 11 jaar
Ben jij tussen de 7 en 11 jaar? Vind je het leuk om iedere
week iets spannends te doen met andere kinderen van jouw
leeftijd? Kom bij de Welpen en speel mee!
De kinderen van 7 tot en met 11 jaar spelen in de jungle.
Samen met de figuren uit Jungleboek beleven ze de
spannendste avonturen.
Bij het spelen aan de hand van een thema gebruiken de Welpen hun fantasie en
dit draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen.
Dit alles gebeurt onder leiding van deskundige vrijwilligers.
Bij de Gelre Groep zijn er voor deze leeftijdsgroep twee keuzes:
• Shanti-Welpen; meisjes op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
• Zami-Welpen; jongens en meisjes op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

