
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Lagelandsepad 8  
3067 XC Rotterdam 
Voor meer info: www.pig45.nl 
 
Speltak  Leeftijd  Tijd 
Bevers  5-7   14.15-15.45 
Welpen  7-11   14.00-16.00 
Scouts  11-15  14.00-17.00 



 

Als eerste heten we uw kind en u als ouder van harte welkom bij de Prinses Irene 
Groep 45. Nu uw kind op scouting zit, heeft u vast een aantal vragen! 
 
Wat is een opkomst en wanneer is zo’n opkomst? Waar koop ik de juiste kleding? Met 
‘Help! Mijn kind zit op scouting!?’ krijgt u al veel antwoorden op mogelijke vragen. Meer 
weten? Dan horen we het ook graag! We wensen uw kind en u alvast veel plezier bij 
onze groep.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scouting staat voor uitdaging 
Scouting is een superleuke en actieve manier om vrije tijd te besteden. 
Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, 
zelfstandigheid en ontwikkeling zijn belangrijke thema’s binnen scouting. 
Naarmate de jeugdleden ouder worden, neemt de begeleiding af en de 
zelfstandigheid toe. 
 
Tijdens de opkomsten doet uw kind verschillende activiteiten en leert op deze 
manier allerlei vaardigheden. Wij als scoutinggroep maken gebruik van badges 
en insignes. Deze kunnen de kinderen verdienen door middel van opdrachten. 
De leiding organiseert hiervoor speciale opkomsten.  



 

Prinses Irene Groep 45 
 
Scouting wordt gerund door vrijwilligers, op bestuurlijk en op uitvoerend niveau. 
De leiding van iedere speltak is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken binnen de speltak. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij 
de teamleider van de speltak van uw kind. Een overzicht van de teamleiders 
vindt u achterin. 
 
Bestuur en groepsraad 
Onze scoutinggroep wordt geleid door een bestuur. Het bestuur zorgt voor het 
reilen en zeilen van de groep en alle grote organisatorische zaken, zoals het 
gebouw en de financiën. De voorzitter van het bestuur is Jack van Dalen. 
Contactgegevens vindt u in de bijlage van dit boekje.   
 
De groepsraad wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, andere 
vrijwilligers (zwevers) en het bestuur. De groepsraad vergadert 5 keer in het 
jaar en tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals 
de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de 
leiding zelf. Het streven is om van iedere speltak ook een 
oudervertegenwoordiger te hebben. Deze ouder vertegenwoordigt de 
jeugdleden die niet bij de groepsraad mogen zijn. De voorzitter van de 
groepsraad is Ron van der Wal. Contactgegevens vindt u in de bijlage van dit 
boekje.   
 
Geschiedenis 
De Prinses Irene Groep 45 bestaat al sinds 1945. In die jaren zijn er natuurlijk 
regelmatig veranderingen geweest. Zo zijn we een aantal keer verhuisd, zijn er 
speltakken bijgekomen en verdwenen.  
 
Clubhuis 
Wij beschikken over een prima 
clubhuis in een rustige woonwijk in 
Rotterdam Alexanderpolder. In dit 
clubhuis draaien wij wekelijks onze 
opkomsten. Wij hebben 3 
afzonderlijke lokalen, waarin alle 
speltakken hun eigen stekje 
hebben. Daarnaast hebben we een 
magazijn, leidinglokalen, 6 toiletten, 
2 douches en een keuken. Wij zijn 
met ons clubhuis tevens bevoegd 
om overnachtingen te organiseren. 
Naast het clubhuis beschikken we 
over een terrein met een grasveld 
en een kampvuurkuil. 



Een scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, speltakken 
genoemd. Bij onze groep zijn er 3 speltakken: bevers (5-7 jaar), welpen (7-11 jaar) en 
de scouts (11-15 jaar). Om de fantasie van kinderen te stimuleren, spelen de jongste 
speltakken in een thema. Iedere speltak komt 1 keer per week samen; dit heet een 
opkomst.  
 
Bevers 
‘Bevers’ zijn jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar. Een groep bevers wordt een kolonie 
genoemd. Bij de bevers spelen de kinderen met elkaar en doen ze leuke activiteiten in 
de natuur. Ze gaan samen met Stuiter, de hoofdpersoon in dit thema, op bezoek in het 
fantasiedorp Hotsjietonia. Dit is een gezellig dorp met veel verschillende bewoners, 
zoals Keet en Fleur Kleur, Professor Plof en Bas Bos. Er gebeurt altijd wel wat in 
Hotsjietonia. De welpen en de bevers zijn tijdelijk samengevoegd.  
 
Leiding: Saskia en Kristina  
 
Welpen 
Jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar heten bij scouting ‘welpen’. Ze spelen samen in de 
jungle, waar ze met Mowgli en Shanti op pad gaan en allerlei dieren tegenkomen. 
Samen met deze dieren beleven de welpen spannende avonturen! 
 
Een groep welpen wordt een horde genoemd. De horde is vervolgens weer opgedeeld 
in kleine, vaste groepjes. Zo’n groepje heet een nest en ieder nest draagt de naam van 
een kleur. In elk nest krijgen 2 kinderen wat meer verantwoordelijkheid dan de andere 
kinderen. De welp die aan het hoofd staat, heet een gids, de 2e welp heet een helper.  
 
Leiding: Patrick, Marjolijn, Steven en Aart 
 
Scouts 
Na 4 jaar welpen is het tijd voor een nieuwe uitdaging; die krijgt uw kind bij de speltak 
scouts! De scouts zijn meiden en jongens van 11 tot 15 jaar. Een groep scouts heet een 
troep. Leuke spellen doen, je eigen film opnemen, primitief koken of het lopen van 
tochten; bij de scouts doe je het allemaal! 
 
Bij de scouts gaat het vooral om het werken in patrouilles; dit zijn de groepen waarin de 
scouts binnen de troep zijn opgedeeld. Bij de scouts leer je van alles, niet alleen van de 
leiding, maar ook van de oudere kinderen in de groep. Ook is het mogelijk om binnen 
de ploeg patrouilleleider of assistent patrouilleleider te worden. Een kind krijgt dan net 
zoals bij de welpen wat meer verantwoordelijkheid. Uitdaging en samenwerking staat 
centraal bij deze speltak.  
 
Leiding: Richard, Thomas en Nienke  



Onze scoutinggroep kent 3 verschillende speltakken: bevers, welpen en scouts. 
Hieronder ziet u wanneer welke speltak opkomst heeft. 
 
Bevers 
Opkomst:  14.15 tot 15.45 
 
Welpen 
Opkomst:  14.00 tot 16.00 
 
Scouts 
Opkomst:  14.00 tot 17.00 
 
Hoe gaat dat nou, zo’n opkomst? 
Openen en sluiten 
Vanaf de bevers tot en met de scouts beginnen en sluiten we de opkomsten met de 
hele speltak. De manier waarop verschilt per speltak. Dit zijn ook de momenten waarop 
de kinderen iets kunnen vertellen of waarop de leiding zaken uitlegt, bespreekt of 
uitdeelt. Het openen en sluiten is als het oversteken van de grens. Binnen deze grenzen 
gelden de regels van het scoutingspel.  
 
Aanwezig en afmelden 
Het is natuurlijk de wens dat uw kind iedere opkomst aanwezig is. De leiding doet elke 
week zijn uiterste best om een leuk en actief programma voor te bereiden. Kan uw kind 
een keer niet komen? Bel of mail dan op tijd naar de leiding om dit te laten weten! De 
gegevens vindt u achterin deze brochure.  
 
Veiligheid voor alles 
Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij scouting. Kinderen en jongeren moeten 
zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het 
scoutingspel. Ook op het vlak van sociale vaardigheden zijn er duidelijke afspraken 
gemaakt en worden er handvatten geboden. Zo vragen wij van al onze vrijwilligers een 
Verklaring Omtrent het Gedrag en streven we ernaar dat er binnen ieder leidingteam in 
ieder geval 1 iemand met een EHBO-diploma is.  

  



Regelmatig organiseren we bijzondere activiteiten voor onze leden. Voorbeelden 
hiervan zijn: kampen, Bever-doe-dag, Jungledag, RSW, zwemmen/strand en nog meer 
leuke uitjes.  
 
Kamp en kamperen zijn elementen die bij scouting horen en bijdragen aan de 
ontwikkeling van kinderen en jongeren. De bevers beginnen met een nachtje slapen op 
het clubhuis, de welpen gaan een week op kamp in een kamphuis en de scouts gaan 
meestal in de Benelux kamperen.  
 
Kampgeld 
Het kampgeld is geen onderdeel van de contributie. Voor elk kamp moet dus extra 
betaald worden. Het kampgeld komt dan ook geheel ten goede aan de kinderen die 
meegaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe vaak gaan jullie op kamp? 
Wij organiseren met onze groep een aantal kampen, en daarnaast nemen wij 
deel aan een aantal kampen. De belangrijkste kampen staan hieronder. 
 
Weekendkamp   
We gaan elk jaar op weekendkamp. Dit is altijd in het voorjaar. We gaan dan 
met de hele groep (alle speltakken, zwevende leiding en bestuur) gezellig een 
weekend in een clubhuis in Nederland op kamp. Hier doen we altijd vele 
activiteiten, een goede wandeling en een dropping voor de oudere kinderen.   
  
Zomerkamp   
In de eerste week van de zomervakantie gaan we altijd op zomerkamp. De 
welpen gaan dan van zaterdag tot en met zaterdag naar een clubhuis in 
Nederland, en de scouts gaan met een tentenkamp naar Nederland, België of 
Luxemburg. Zij gaan vaak iets langer.   
Het zomerkamp is vaak het hoogtepunt van het jaar. Naast wandelen worden 
hier sportieve en leuke activiteiten gehouden, uitjes naar het zwembad of een 
pretpark georganiseerd, liedjes gezongen bij het kampvuur, en afsluitend 
natuurlijk een bonte avond gehouden.   



RSW (Scouts)   
RSW staat voor Regionale Scouting Wedstrijden. Dit is een kamp waar groepen 
uit de hele regio strijden om een plek op de LSW (Landelijke Scouting 
Wedstrijden). Via verschillende onderdelen, waaronder een kookwedstrijd, 
kunnen zij zichzelf bewijzen.  
 
Intercamp (Scouts)  
Het Intercamp is een kamp waarbij groepen uit de hele wereld gezamenlijk op 
kamp gaan. Vaak wordt dit ergens in Europa gehouden, en onze groep is er 
regelmatig geweest. Je krijgt dan als groep een eigen stuk grond aangewezen 
waar je je kampement mag opbouwen. Dit kamp duurt een weekend, waarin je 
onder andere een hike hebt, en vele activiteiten op een enorm terrein. 
Daarnaast heerst er vaak een hele gezellige sfeer en kun je contact maken met 
scouts uit vele landen zoals Amerika, Duitsland, Frankrijk, Polen, België en 
natuurlijk Nederland.  
 

 



Contributie  
Voor de opkomsten dient contributie betaald te worden. Deze contributie wordt na 
inschrijving per automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Hier zijn de 
volgende tarieven voor: 
 
Bevers   €11,00  per maand 
Welpen   €12,50   per maand 
Scouts   €14,00  per maand  
 
Als u in het bezit bent van een Rotterdampas ontvangt u een korting. Bij meer dan 2 
leden uit een gezin betalen alleen de 2 leden met de hoogste contributie. De contributie 
wordt geïncasseerd door: 

 
NL34INGB0000276828 

t.n.v. Stichting Prinses Irene Groep 
Warenarburg 53 

2907 CK Capelle aan den IJssel 
 

Wat krijgt uw kind voor dit geld? 
Het belangrijkste is natuurlijk het lidmaatschap van onze scoutinggroep. Dit 
houdt in dat uw kind wekelijks mag meedraaien met de opkomsten! Ook krijgt 
uw kind een Scouting Magazine met daarin nieuwtjes en tips. Een deel van de 
contributie gaat dan ook naar Scouting Nederland.  
 
Installatiekosten 
Voordat uw kind volledig lid is, wordt uw kind geïnstalleerd. Hiervoor moeten 
installatiekosten betaald worden. Hiervan worden insignes, een groepsdas en 
een groepstrui betaald. Deze kosten zijn: 
 
Bevers   €30,00  eenmalig 
Welpen   €30,00  eenmalig 
Scouts   €30,00  eenmalig 
 
Ook aan het overvliegen zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn: 
Van bevers naar welpen €7,85 eenmalig 
Van de welpen naar scouts €9,45 eenmalig 
 
Overige kosten  
Voor kampen en bijzondere opkomsten worden soms ook kosten in rekening 
gebracht. Wij proberen dit uiteraard te beperken. Over eventuele kosten wordt u 
altijd tijdig en schriftelijk op de hoogte gebracht.  
 
 
 
 
 
 



Hoe is Scouting verzekerd? 
Scouting Nederland heeft een collectieve verzekering. Deze kent een dekking 
voor particulier veroorzaakte schadeongevallen en is aanvullend op de eigen 
aansprakelijkheidsverzekering. Ook heeft Scouting Nederland een 
ongevallenverzekering. Meer informatie staat op: www.scouting.nl 
 
Lid worden? 
Als uw kind een aantal keer gekeken heeft, en aangeeft het naar zijn of haar zin 
te hebben, dan kunt u uw kind inschrijven. Hiervoor hoeft u alleen het 
inschrijfformulier in te vullen en in te leveren.   
  
Inschrijven   
Leden kunnen worden ingeschreven via een inschrijfformulier. Per speltak 
hebben wij een apart formulier. Deze kunt u vragen aan de leiding, of 
downloaden van onze website.   
   
Ouderbezoek   
Na inschrijving zal de leiding soms een afspraak maken voor een ouderbezoek. 
Tijdens dit bezoek zal de leiding wat nuttige informatie vertellen over de groep 
en de speltak. Ook kunnen ouders hier zelf wat over hun kind vertellen.  
  
Installatie   
Als uw kind ingeschreven is, wordt deze geïnstalleerd. Hij of zij heeft als het 
goed is een uniform gekocht, en krijgt dan de insignes opgespeld, en een das 
omgedaan, waarbij bij elk onderdeel wordt uitgelegd waar dit onderdeel voor 
staat. U wordt hier altijd voor uitgenodigd. Ook mag u dan uiteraard foto’s 
maken van de ceremonie.  
 
Uitschrijven   
Leden zien wij natuurlijk niet graag vertrekken, maar mocht u uw kind toch 
willen uitschrijven, dan kunt u dat doen door aan de leiding een 
uitschrijfformulier te vragen. 

  



Bij de ScoutShop kunt u terecht voor aankopen voor scouting. Hierbij kunt u 
denken aan de ScoutFit (blouse).  
  
Waar vind ik de ScoutShop?   
De ScoutShop ligt in hartje Rotterdam, niet ver van het Centraal Station. Het 
adres van de ScoutShop is:    

 
Heemraadssingel 129 
3022 CD Rotterdam     

010-4772395 
scoutshoprotterdam@scouting.nl 

   
Wanneer kan ik bij de ScoutShop terecht?   
De ScoutShop wordt ook door vrijwilligers gerund. Daardoor is deze niet de 
hele week open.  
 
De openingstijden zijn:   
Woensdag   12.00 - 17.00 
Vrijdag   15.00 - 20.00 
Zaterdag   10.00 - 13.00 
  
Kan ik ook online bestellen?   
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te rijden, dan kunt u ook online 
bestellen bij de ScoutShop, te weten op www.scoutshop.nl.   
  

  



Om het bestellen nog makkelijker te maken, hier per speltak een bestellijst van 
de artikelen die uw kind nodig heeft. Mocht u toch twijfelen, kunt u het natuurlijk 
altijd even navragen. Let op: Productnummer moet met de . (puntjes) worden 
ingevuld.   
 
Bevers 
Productnummer  Naam    Prijs 
vanaf 
15…    ScoutFit blouse rood  €29,95 
 
 
 
 
Welpen 
Productnummer  Naam    Prijs 
vanaf 
10…    ScoutFit blouse groen €29,95 
 
 
 
 
Scouts 
Productnummer  Naam    Prijs 
vanaf 
11…    ScoutFit blouse beige €29,95 
 

  

  

  

  



Scoutinggroepen moeten het altijd hebben van vrijwilligers. Wekelijks staan 
deze vrijwilligers klaar om de speltakken op de zaterdagmiddag te vermaken. 
Wilt u ook leiding worden? Dat kan!   
 
Wat verwachten we van u?   
Leiding is veelzijdig. Een goede leiding is tegelijk vriendelijk, heeft overwicht, 
een positieve uitstraling, kan kinderen terecht wijzen als dat nodig is, en heeft 
geen moeite om voor een groep te staan en een spel uit te leggen in een niveau 
dat voor kinderen te volgen is. Uiteraard begrijpen we dat zoiets veelgevraagd 
kan zijn, dus verwachten we nooit dat iemand direct hiertoe in staat is.   
 
Wat kunnen wij u bieden?  
Wij bieden u allereerst een gezellige, sfeervolle omgeving tussen jongeren die 
allemaal hetzelfde doel hebben: De jeugdleden wekelijks een paar uur 
vermaken op zaterdag. Daarnaast kunt u trainingen volgen om uw 
leidingkwaliteiten te verbeteren.  
Deze worden gegeven vanuit Scouting Nederland, en altijd vergoed door onze 
groep.  
 
Ook kunnen een aantal van deze trainingen voordelen bieden op uw CV.  Ten 
slotte wordt u gecoacht door de teamleider. Hiermee willen ervoor zorgen dat 
de samenwerking naar ieders tevredenheid verloopt.   
 
Wat moet ik doen om leiding te worden?   
U bent altijd welkom om binnen te lopen en een praatje te maken met de 
aanwezige leiding. Zij kunnen u vertellen over de speltakken, het leidinggeven, 
de groep en dergelijke.  
  
Als er van beide kanten voldoende overtuiging is dat het een goede stap is om 
leiding te worden, kunt u een paar keer meedraaien met een speltak. 
Afhankelijk van uw wensen, en onze beschikbare vacatures, kunnen wij kijken 
waar u terecht kan, en u zal dan begeleid worden door de leiding van die 
speltak.   
 
Als leiding bent u verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te kunnen 
tonen. Zodra het allemaal geregeld is, wordt u door de ledenadministratie 
ingeschreven en bent u officieel leiding.   
 
Kent u iemand die graag op scouting stage wilt lopen? 
Dat kan tegenwoordig ook bij de Prinses Irene Groep 45. Sinds 2016 zijn wij 
een erkend leerbedrijf volgens de normen van SBB. Neem gerust contact met 
ons op hierover. Of neem een kijkje op www.stagemarkt.nl.  
 
Kan ik ook op een andere manier helpen? 
We maken graag gebruik van iemands talent. Mocht je dus ergens handig in 
zijn, en graag willen helpen, laat het ons weten! Je kunt hierbij denken aan 
klussen zoals tuinieren, metselen, timmeren, maar ook bestuurszaken als 



financiën, ledenadministratie, websitebeheer, clubhuisbeheer, noem het maar 
op. Ook tips, trucs, inspiratie, klankbord en participatie in de groepsraad wordt 
gewaardeerd.  
 
Wilt u meer informatie hebben? 
Neem gerust contact op met een van de contactpersonen.  
 
Communicatie en planning 
Als groep hebben we een website: www.pig45.nl. Wij gaan ervan uit dat u er 
geen bezwaar tegen heeft dat er misschien foto’s van uw kind op onze website 
komen te staan. Als dit wel het geval is, horen we dat graag! Ook zijn wij te 
vinden op Facebook: 
 
www.facebook.com/PrinsesIreneGroep45 
 
Wij vinden het belangrijk om te horen hoe de kinderen scouting ervaren. Alle 
feedback is dan ook welkom! 
 
Zijn er speciale zaken waar we rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld het 
dieet van uw kind? Geef het aan ons door! Ook als er iets speelt waardoor uw 
kind even niet lekker in zijn vel zit, horen we het graag. We kunnen hier dan op 
inspelen. 
 
Jaarplanning 
Doorgaans hebben we iedere week opkomst behalve in de zomervakantie en 
de kerstvakantie. De jaarplanning laat zien wat er verder allemaal op de agenda 
staat. Hiervan kunt u een overzicht op de website vinden.  

  

http://www.pig45.nl/


Het scoutinggebouw 
Prinses Irene Groep 45 
Lagelandsepad 8 
3067 XC Rotterdam 
010 2204856 (Hans van Hengel) 
010 4202811 (Clubhuis) 
 
Groepsleider 
Ron van der Wal 
06 57771869 
 
Bestuursvoorzitter 
Jack van Dalen 
06 42035522 
 
Penningmeester 
Annemiek de Wit 
010 4509762 
 
Ledenadministratie 
Marja Besseling 
06 10100160 
 
Secretariaat 
Monique van Dalen-Krommenhoek  
06 31941083      
 
Teamleider bevers 
Saskia Smit 
06 49209795 
 
Teamleider welpen 
Patrick Thomassen 
06 42171479 
 
Teamleider scouts 
Richard van Leerdam 
06 18119556 
 

 


