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       Ik zing, dans 

en knutsel graag. 

Alles spreekt tot 

m
ijn verbeelding. 

Ik toon graag w
ie ik ben, 

via m
uziek bijvoorbeeld. 

Ik geef m
ezelf volledig 

qua inkleding, w
ant dat 

m
aakt een spel pas écht top! 

Ik ga op zoek naar 

m
ijn talent door m

ij 

op verschillende 

m
anieren uit te 

drukken. 

Ik verkleed m
e graag ‘over the top’, 

w
ant alles kan en alles m

ag. 

Ik m
aak stiekem

 w
el graag 

eens indruk m
et w

at ik kan 

en leef m
e graag uit.

Ik kom
 naar de scouts 

om
 te spelen. 

Als ik een spel 
speel w

il ik w
innen, 

m
aar eigenlijk blijft 

plezier m
aken toch 

het belangrijkste. 

Ik gam
e graag, m

aar in een 

echt bos is het nog veel leuker.

Ik apprecieer een goed spel, 

al hang ik ook graag in de zetel.

Ik ben supertrots als ik 

een leuk spel kan m
aken. 

Ik m
oet er van profiteren 

om
 nog één jaar lang 

keihard te spelen. 

Kam
pen bouw

en, op tocht gaan, 

leren telefoneren, …
 laat m

aar kom
en!

Ik toon w
elke technieken 

ik al kan en leer ze 

graag aan anderen.  

Ik ontdek 

spelenderw
ijs 

technieken.

Ik leer aan m
ijn 

leden w
at ik kan 

 en help hen om
 te 

  ontdekken w
aar 

    ze goed in zijn.

Ik kies graag zelf w
elke 

technieken ik verder 

ontw
ikkel. 

Ik sjor de zotste constructies en leer 

m
ijn eigen w

eg w
el vinden. 

        Ik ga voor het eerst

op tentenkam
p, opnieuw

 superspannend! 

             Ik ga voor het 

eerst w
eg van huis. M

ijn

leiding zorgt goed voor m
ij. 

Op w
eekend gaan doe ik   

supergraag, m
aar een kam

p

is som
s toch nog heel lang

w
eg van huis. 

Ons buitenlands kam
p is het bew

ijs 

dat de w
ereld m

ijn thuis is.

Ik hou ervan 

  om
 buiten te 

    leven, koken 

      en slapen. 

Ik neem
 m

ijn leden graag 

m
ee het buitenleven in. 

Ik leer al spelend nieuw
e 

dingen. Gelukkig helpt de 

leiding nog vaak. 

Dankzij vorm
ing verleg 

ik m
ijn grenzen en m

ijn kijk 

op scouting.  

Ik toon initiatief 

en ga graag 

nieuw
e uit-

dagingen aan.

Ik verken de w
ereld binnen de 

vrijheid die m
ij gegeven w

ordt. 

Ik leer veel bij over m
ezelf tijdens de 

grote en kleine projecten die w
e doen. 

Al doende leer ik m
ijn 

grenzen te verleggen, 

alleen of in kleine groepjes. 

Ik speel en leer sam
en 

m
et m

ijn vriendjes.

Ik leer in kleine 

groepjes sam
enw

erken 

en dat vind ik top! 

         Als één team
 

               gaan w
e  

   voor een laatste 

onvergetelijk jaar. 

Ik leer in patrouilles te ondernem
en, onze 

persoonlijke sterktes m
aken van ons een sterk team

. 

Ik besef dat w
e door sam

en te w
erken veel 

grotere projecten aankunnen. 

Ik floreer in m
ijn takploeg 

en in de groep, om
dat ik 

kan doen w
aar ik goed in ben. 

Ik vind het fijn als de 
leiding naar m

ij luistert.

M
ijn mening telt en helpt 

de leiding bij het kiezen 

van onze activiteiten. 

Onze ideeën 

w
egen op 

de jaarw
erking 

van onze tak. 

Ik uit m
ijn m

ening 

en leer luisteren naar

die van een ander.  

W
e zijn ver-

antw
oordelijk 

voor onze 

eigen w
erking. 

Ik neem
 actief deel aan de 

takraad en de groepsraad. 

Ik help m
ijn gasten om

 

op een respectvolle m
anier 

op te kom
en voor hun m

ening. 

Ik help w
aar nodig, 

op de scouts en daarbuiten. 

M
et onze tak bouw

en 

w
e aan een betere 

w
ereld voor iedereen. 

Ik sta klaar voor 

m
ijn vrienden, m

aar 

zet m
e ook in voor 

het goede doel.  

Ik help je graag 

als je dat vraagt.

Ik sta te springen 

om
 iedereen te

helpen!  

Ik zet m
e graag in voor het goede doel en ben 

trots om
 een vrijw

illigerte zijn.

Ik speel graag actief m
ee 

m
aar geniet ook van vrij spel 

of even alleen spelen. 

W
e stellen doelen

w
aar w

e allem
aal 

sam
en voor gaan.

Ik sta stil 

bij m
ijn 

verder en-

gagem
ent 

binnen 

scouting. 

Akela, w
ij doen ons best! 

M
ijn engagem

ent gaat 

verder dan de activiteit: nooit 

gedacht dat ik zo graag 

zo veel tijd aan scouts 

zou besteden. 

Ik neem
 m

ijn verantw
oordelijk-

heid op voor m
ijn patrouille.

G
renzelo

o
s G

ro
eien va

n ka
po

en tot leiding

Deze poster is gebaseerd op het Groeikader. Meer info daarover in de brochure Kijk op Scouting. Gratis downloadbaar op scoutsengidsenvlaanderen.be zoek op KOS.
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DO
N

1 Tot 15 oktober kan je tenten bestellen. Hopper.be/groepsaankoop

VR
IJ 2

ZA
T 3

ZO
N 4

MA
A

5

DI
N 6

W
OE 7 Onthaalavond 

nieuwe structuurvrijwilligers

DO
N 8

Wil je zeker zijn van een kampplaats voor 2018? Reserveren kan al bij Hopper Jeugdverblijf. Leiding kampeert gratis.

VR
IJ 9

ZA
T 10

ZO
N 11

MA
A

12 Leidingsgegevens al verbeterd in de groepsadministratie?

DI
N 13

W
OE 14

DO
N 15

VR
IJ 16

ZA
T 17

ZO
N 18

MA
A

19

DI
N 20

W
OE 21

DO
N 22

VR
IJ 23

ZA
T 24

ZO
N 25

MA
A

26

DI
N 27

W
OE 28

DO
N 29

VR
IJ 30

ZA
T 1

ZO
N 2

MA
A

3

DI
N 4 Vorming à la carte

W
OE 5

Nog op zoek naar een weekendplaats voor tak of leiding? Check “zoek&boek” op www.hopper.be/jeugdverblijf

DO
N 6

VR
IJ 7

ZA
T 8 Verbondsraad

ZO
N 9

MA
A

10 Ledengegevens al verbeterd in de 
Groepsadministratie?

DI
N 11

W
OE 12 Vorming à la carte

DO
N 13

VR
IJ 14

ZA
T 15

ZO
N 16

MA
A

17

DI
N 18

W
OE 19

DO
N 20 Vorming à la carte

VR
IJ 21 Dag van de jeugdbeweging

ZA
T 22

ZO
N 23

MA
A

24

DI
N 25

W
OE 26

DO
N 27

VR
IJ 28

ZA
T 29 Begin Herfstvakantie  

ZO
N 30

MA
A

31

DI
N 1 Allerheiligen

W
OE 2

DO
N 3

VR
IJ 4

ZA
T 5

ZO
N 6 Einde Herfstvakantie

MA
A

7 Vanaf vandaag kan je kampeermateriaal aanvragen bij ULDK.be

DI
N 8

W
OE 9

DO
N 10

VR
IJ 11 Wapenstilstand

ZA
T 12

ZO
N 13

MA
A

14

DI
N 15

W
OE 16

DO
N 17

VR
IJ 18

ZA
T 19

ZO
N 20

MA
A

21 Al ingeschreven voor de kerstcursus?

DI
N 22

W
OE 23

DO
N 24

VR
IJ 25

ZA
T 26

ZO
N 27

MA
A

28

DI
N 29

W
OE 30

DO
N 1

VR
IJ 2

ZA
T 3 Verbondsraad

ZO
N 4

MA
A

5 Internationale dag van de vrijwilliger

DI
N 6 Lidgeld al betaald aan Scouts en Gidsen Vlaanderen?

W
OE 7

DO
N 8

VR
IJ 9

ZA
T 10

ZO
N 11

MA
A

12

DI
N 13

W
OE 14

DO
N 15

VR
IJ 16

ZA
T 17

ZO
N 18

MA
A

19

DI
N 20

W
OE 21

DO
N 22

VR
IJ 23

ZA
T 24 Begin Kerstvakantie

ZO
N 25

MA
A

26

DI
N 27

W
OE 28

DO
N 29

VR
IJ 30

ZA
T 31

ZO
N 1

MA
A

2

DI
N 3

W
OE 4

DO
N 5

VR
IJ 6

ZA
T 7

ZO
N 8 Einde kerstvakantie

MA
A

9

DI
N 10

W
OE 11

DO
N 12

VR
IJ 13

ZA
T 14

ZO
N 15

MA
A

16

DI
N 17

W
OE 18

DO
N 19

VR
IJ 20

ZA
T 21

ZO
N 22

MA
A

23

DI
N 24

W
OE 25

DO
N 26

VR
IJ 27 Al ingeschreven voor de krokuscursus?

ZA
T 28

ZO
N 29

M
AA 30

DI
N 31

W
OE 1

DO
N 2

VR
IJ 3

ZA
T 4

ZO
N 5

MA
A

6

DI
N 7

W
OE 8

DO
N 9

VR
IJ 10

ZA
T 11 Verbondsraad

ZO
N 12

MA
A

13

DI
N 14

W
OE 15

DO
N 16

VR
IJ 17

ZA
T 18

ZO
N 19

MA
A

20

DI
N 21

W
OE 22 Thinking Day

DO
N 23

VR
IJ 24

ZA
T 25

ZO
N 26

MA
A

27 Begin Krokusvakantie

DI
N 28

W
OE 1

DO
N 2

VR
IJ 3

ZA
T 4

ZO
N 5 Einde Krokusvakantie 

MA
A

6 Al ingeschreven voor de paascursus?

DI
N 7

W
OE 8 Stafkaarten nodig op kamp? 

Bestel ze nu bij Hopper Winkel

DO
N 9

VR
IJ 10

ZA
T 11

ZO
N 12

MA
A

13

DI
N 14

W
OE 15

DO
N 16

VR
IJ 17

ZA
T 18

ZO
N 19

MA
A

20

DI
N 21

W
OE 22

DO
N 23

VR
IJ 24

ZA
T 25

ZO
N 26

MA
A

27

DI
N 28

W
OE 29

DO
N 30

VR
IJ 31 Ploeg technieken weekend / 

Basisweekend

ZA
T 1 Begin Paasvakantie

ZO
N 2

MA
A

3

DI
N 4

W
OE 5

DO
N 6

VR
IJ 7

ZA
T 8

ZO
N 9

MA
A

10

DI
N 11

W
OE 12

DO
N 13

VR
IJ 14

ZA
T 15

ZO
N 16 Einde paasvakantie

MA
A

17 Paasmaandag

DI
N 18

W
OE 19 (Internationaal) Kampvisum 

al ingevuld?

DO
N 20

VR
IJ 21

ZA
T 22 Groepsleidingscongres

ZO
N 23

MA
A

24 Aanvraag Waalse bossen al ingediend?

DI
N 25

W
OE 26

DO
N 27

VR
IJ 28

ZA
T 29

ZO
N 30

MA
A

1 Dag van de Arbeid

DI
N 2

W
OE 3

DO
N 4

VR
IJ 5

ZA
T 6  Verbondsraad

ZO
N 7

MA
A

8 Zijn alle leden al aangesloten 
voor de kampen?

DI
N 9

W
OE 10

DO
N 11

VR
IJ 12

ZA
T 13 GSB-dag

ZO
N 14

MA
A

15

DI
N 16

W
OE 17

DO
N 18

VR
IJ 19 Kampregistratie al in orde?

ZA
T 20

ZO
N 21

MA
A

22 Al ingeschreven voor de zomercursussen?

DI
N 23

W
OE 24

DO
N 25 Onze-Lieve-Heer Hemelvaart

VR
IJ 26

ZA
T 27 Begin Ramadan

ZO
N 28

MA
A

29

DI
N 30

W
OE 31

DO
N 1 Nog gasbekkens of nieuwe stapschoenen nodig? Hopper Winkel heeft het allemaal!

VR
IJ 2

ZA
T 3

ZO
N 4 Pinksteren

MA
A

5 Pinkstermaandag

DI
N 6

W
OE 7

DO
N 8

VR
IJ 9

Extra verzekeringen (foeriers, 
reisbijstand, materiaal en auto’s) 
al online aangevraagd?

ZA
T 10

ZO
N 11

MA
A

12

DI
N 13

W
OE 14

DO
N 15

VR
IJ 16

ZA
T 17

ZO
N 18

MA
A

19

DI
N 20

W
OE 21

DO
N 22

VR
IJ 23

ZA
T 24 Einde Ramadan

ZO
N 25 Suikerfeest

MA
A

26

DI
N 27

W
OE 28

DO
N 29

VR
IJ 30

ZA
T 1 Begin grote vakantie

ZO
N 2

MA
A

3

DI
N 4

W
OE 5

DO
N 6

VR
IJ 7

ZA
T 8

ZO
N 9

MA
A

10

DI
N 11 Vlaamse feestdag

W
OE 12

DO
N 13

VR
IJ 14

ZA
T 15

ZO
N 16

MA
A

17

DI
N 18

W
OE 19

DO
N 20

VR
IJ 21 Nationale feestdag

ZA
T 22

ZO
N 23

MA
A

24

DI
N 25

W
OE 26

DO
N 27

VR
IJ 28

ZA
T 29

ZO
N 30

MA
A

31

DI
N 1

W
OE 2

DO
N 3

VR
IJ 4

ZA
T 5

ZO
N 6

MA
A

7 Nog groepsdassen genoeg voor het 
nieuwe werkjaar? www.dassenkiezer.be

DI
N 8

W
OE 9

DO
N 10

VR
IJ 11 Al ingeschreven voor Herfstontmoeting?

ZA
T 12

ZO
N 13

MA
A

14

DI
N 15 Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

W
OE 16

DO
N 17

VR
IJ 18

ZA
T 19

ZO
N 20

MA
A

21

DI
N 22

W
OE 23

DO
N 24

VR
IJ 25

ZA
T 26

ZO
N 27 Boek als eerste je kamp 2019 

bij Hopper Jeugdverblijf. 

MA
A

28

DI
N 29

W
OE 30

DO
N 31 Einde grote vakantie

DA
G 

VA
N 

DE
 TR

AG
E W

EG

GI
LW

EL
L

AN
IM

AT
OR

CU
RS

US

JI
NT

RO

KA
M

PR
AA

D 
ZO

ND
ER

 G
RE

NZ
EN

GI
LW

EL
L

BA
SI

SW
EE

KE
ND

ZE
ES

CO
UT

IN
GC

ON
GR

ES

AN
IM

AT
OR

CU
RS

US

JI
NT

RO

BA
SI

SW
EE

KE
ND

KA
DE

RD
AG

EN
 S

TR
UC

TU
RE

N

IN
ST

RU
CT

EU
RC

UR
SU

S

JI
N 

TH
E B

EG
IN

NI
NG

PL
OE

G 
TE

CH
NI

EK
EN

 B
US

HC
RA

FT

KA
M

PR
AA

D 
ZO

ND
ER

 G
RE

NZ
EN

PL
OE

G 
TE

CH
NI

EK
EN

 W
EE

KE
ND

W
EE

K 
VA

N 
DE

 V
RI

JW
IL

LI
GE

R

W
OR

LD
 S

CO
UT

 M
OO

T

W
OR

LD
 S

CO
UT

 M
OO

T

HE
RF

ST
ON

TM
OE

TI
NG

IN
ST

RU
CT

EU
RC

UR
SU

S

JI
NT

RO

KA
DE

RD
AG

EN
 S

TR
UC

TU
RE

N

GI
LW

EL
L

PL
OE

G 
TE

CH
NI

EK
EN

 W
EE

KE
ND

AN
IM

AT
OR

CU
RS

US

BA
SI

SW
EE

KE
ND

AN
IM

AT
OR

CU
RS

US
GI

LW
EL

L

2016
2017

KA
DE

RD
AG

EN
 S

TR
UC

TU
RE

N

AK
AB

EC
ON

VE
NT

HO
PP

ER
 H

IK
E

IN
ST

RU
CT

EU
RC

UR
SU

S

OF
FE

RF
EE

ST

JI
NT

RO

Bi
jvo

eg
se

l b
ij O

ve
r &

 W
ee

r s
ep

te
mb

er
 20

16

Afzender: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, Wilrijkstraat 45, 2140, B-2140 Antwerpen - zeswekelijks tijdschrift van Scouts en Gidsen Vlaanderen (uitgezonderd juli & aug) - Afgiftekantoor: Antwerpen X • P409371



Vooraf

Grenzeloos groeien
 
Mus. Toen ik als jonggiver mijn totemnaam kreeg, wist ik niet goed 
wat ik daarvan moest vinden. Ik was ‘voorzichtig’ als het nodig was 
(dat klopte), ‘vertrouwelijk’ en zelfs ‘uitgelaten’ eens ik me goed 
voelde (ook waar), en ‘altijd is ze slim’ (amai, merci!). Toch was er in 
die hele totembeschrijving maar één woord dat me echt opviel: de 
mus is ‘brutaal’.

Ik begreep het écht niet. Ik voelde me als jonggiver vooral timide, 
in een hoekje gedreven door al die straffe bakkes rondom mij. Als 
ik al eens van mij liet horen, was het alleen maar omdat ik mijn 
stekels opzette wanneer ik me aangevallen voelde, als een soort 
noodkreet. Dat ‘brutaal’ één van de eigenschappen van de mus is, 
durfde ik na het kamp thuis zelfs niet vertellen.

Jaren later, als leidster, kreeg ik mijn voortotem en werd ik een 
Passionele Mus. Vol vuur begaan met wat ik doe en niet bang om 
stevig te gaan voor mijn idealen. Het is op die vlakken dat ik nog 
altijd van mij durf te laten horen, when it matters. 
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Ik leerde gaandeweg dat brutaal ook ‘direct’ en ‘met 
ballen’ betekent: een kwaliteit dus. Ik botste daardoor 
soms met anderen, maar ze leken mijn assertiviteit 
ook te appreciëren. Tijdens een groepsraad leerde 
ik bijvoorbeeld dat mijn mening best waardevol 
kon zijn: mijn medeleiding wist wat ik dacht en op 
wie ze konden rekenen. Ik gaf graag leiding aan de 
jongenstakken, waar directheid ook best van pas 
kwam. En dezelfde brutaliteit zorgt ook nu nog voor 
de ballen die ik nodig heb om tijdens het weekend van 
Herfstontmoeting de menigte van op het podium toe te 
spreken.

Uiteraard heb ik bij de scouts dingen geleerd zoals kruissjorringen, of dat patatten voor 
zestig givers op een houtvuur niet in een half uur klaar zijn. Maar het meest heb ik dankzij 
de scouts geleerd welke kwaliteiten ik heb. Door me verantwoordelijkheid te geven over 
de eerstejaars tijdens de dropping, me op te vangen wanneer de discussie met een andere 
giver te hoog was opgelopen of te zorgen voor inspraak bij de keuze van de gerechten op 
onze eetdag, heeft mijn leiding me geleerd dat brutaal zijn helemaal niet zo erg is. 

Scouting heeft me de kans gegeven om mijn kwaliteiten te ontplooien. Scouting gaf me 
ruimte om te groeien en deed me groeien, en dat doet het nog altijd. Grenzeloos.

Tine, Passionele Mus
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Groeien en roeien: 
zeescouts en het jaarthema.

De financieel verantwoordelijke   
een nieuwe functie in de GA.

World Scout Moot 2017 

Grenzeloos Groeien  
in belofte, 
overgang en totemisatie.

Dag van de Trage Weg: 
organiseer jullie eigen tocht of spel.

Samenwerken doet groeien:
vijf spelletjes.

Scouts en Gidsen Peer  
zochten en vonden geld
voor hun buitenlands kamp.

Een stage begeleiden: 
hoe doet ge dat?

Ik was erbij 

Onze vc  
over speechen op Herfstontmoeting
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Impulsief groeien: 
laat de kapoenen mee de 

activiteit bepalen.

Schouderklopjes:
over ruzie bijleggen en 

samenwerken.

Goeie afspraken 
maken een team.

Dagboek
van een gids.

Op weg naar leiding: 
een jaar vol groeikansen.

Groeien  
als (groeps)leiding  

én als groep.

Veilig grenzen verleggen  
op tocht en bij het sjorren.

Hey ho, Let,s Grow: 
het jaarthema in vijf must 

do’s.

Tania, mama van  
akabeer Robin 

over groeien bij akabe.

..
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1.Stel je doelen 

Daag jezelf uit met wat je dit jaar wil leren, 
alleen én in groep. Door een doel voor ogen te 
houden, word je je bewust van waar je naartoe 
werkt. In scouting moet je niets leren, dus kan  
je het daarom des te meer. Wie talent heeft  
voor leidinggeven, mag als patrouilleleid(st)er  
uitproberen hoe dat werkt. De jonggiver die 
liever niet op een podium staat, krijgt de kans 
om mee te bouwen aan een fenomenaal decor. 
Denk eens na over wie er allemaal in je tak zit 
en wat hun sterktes zijn. Door voldoende variatie 
in je activiteiten te brengen, ontdekken je leden 
nieuwe dingen en krijgen ze de kans om bij te 
leren. Zorg er ook voor dat iedereen op zijn eigen 
tempo kan groeien. Om er samen met je leden 
over na te denken, kan je de belofte gebruiken. 
Zo kan je uitspreken wat je dit jaar wil leren: van, 
met en aan elkaar. Ook als leiding kan je een 
belofte doen. Meer info over beloftewerking of 
nood aan wat frisse ideeën? Mail naar  
zingeving@scoutsengidsenvlaanderen.be. 

Of  SCOUTSENGIDSENVLAANDEREN.BE belofte

2.Leer van elkaar

In groep kan je meer en leer je meer, van elkaar. 
We helpen elkaar om beter te worden in alles 
wat we doen. Wie voor het eerst een tafel sjort, 
werkt samen met iemand die het goed in de 
vingers heeft. Tijdens een parlement ontdekken 
givers dat niet iedereen heftige spelen even leuk 
vindt. Dankzij de heel verschillende leidings-
ploeg leer je van elkaars sterktes en begrijp je 
je eigen werkpunten beter. Ook onze driejarige 
takwerking geeft ons de kans om van anderen te 
leren. De eerstejaars kijken op naar de derde-
jaars, die op hun beurt als ervaren rotten de 
anderen mee op sleeptouw nemen. Alles wat we 
doen, doen we samen. Ook groeien. 

3.Vorm jezelf

Groeien is iets voor altijd en overal. Sta dus eens 
stil bij jezelf en wat je doet. Ook als leid(st)er kan 
je ongelooflijk veel bijleren in je scouts- en gid-
sentijd. Door samen met je leden het bosspel te 
evalueren en te luisteren naar wat ze echt willen 
bijvoorbeeld. Of door nieuwe spelen te ontdek-
ken op animatorcursus, je hele leidingsploeg 
uit te dagen op Vorming à la carte of samen het 
groeikader 1 van Scouts en Gidsen Vlaanderen 
eens vast te pakken. Van de goesting, het plezier 
en de aandacht die jullie als leiding hebben, 
groeien jullie leden. En sterke wortels geven 
mooie bomen.  
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Hey Ho,  
Let,s Grow!

Scout of gids bén je, zeggen ze. Het is een manier 
van zijn. Maar het is ook een manier van worden. 
De kracht zit dit jaar in het woordje nog: “Ik kan 
dat niet” wordt “Ik kan dat nog niet”. Daarom 
geven wij je vijf must do’s om er op los te groeien 
in scouting. Ontdek, doe, leer, en vooral: groei!
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4.Doe!

Tijdens de driedaagse pas na enkele uren doorheb-
ben dat je de kaart ondersteboven houdt. Je eerste 
bosspel in het honderd zien lopen omdat de spel-
regels nogal ruim geïnterpreteerd kunnen worden. 
Van je eerste optreden als kapoen tot leadzanger 
van de leidingsband: in scouting probeer je uit 
en leer je bij door te doen. Learning by doing. 
Moedig je gasten aan om het zelf te doen en te 
durven, met vallen en opstaan. Help hen recht-
staan als ze op hun gezicht zijn gegaan. Languit 
in de modder of kletsnat van de regen, we laten 
niemand in de steek. 

5. Ga voor die ene gigantische 
 uitdaging

De sky is the limit, want groeien doe je altijd en 
overal: grenzeloos. Ga voor een méga-uitda-
ging met je welpen en laat je jins hun absurde 
bucketlist realiseren. Durf jarenlange tradities in 
jullie groep in vraag te stellen: is een bezoekdag 
op kamp echt een meerwaarde voor jullie leden 
en kamp? En kunnen jullie dit jaar voldoende 
alternatieven bedenken voor de leider die geen 
alcohol drinkt? Zet als groep je schouders onder 
wat nog niet lukt en verleg jullie grenzen. Samen 
leren is meer dan de som van alle delen. 

Meer van dat

Tips voor en meer info over dit jaarthema, 
de tekst én de akkoorden van het jaarlied 
en de jaarlieddans vind je op 

SCOUTSENGIDSENVLAANDEREN.BE jaarthema

1 Je vindt het groeikader in de brochure Kijk op Scouting.  
Die kan je kopen in Hopper Winkel voor 3 euro of gratis 
downloaden op

   SCOUTSENGIDSENVLAANDEREN.BE KOS

Een concreet groeikader 
vind je op de achterkant 
van de kalenderposter bij 
deze Over & Weer.

       Ik zing, dans en knutsel graag. Alles spreekt tot mijn verbeelding. 

Ik toon graag wie ik ben, 
via muziek bijvoorbeeld. 

Ik geef mezelf volledig 
qua inkleding, want dat 

maakt een spel pas écht top! 

Ik ga op zoek naar 
mijn talent door mij 
op verschillende 
manieren uit te 
drukken. 

Ik verkleed me graag ‘over the top’, 
want alles kan en alles mag. 

Ik maak stiekem wel graag 
eens indruk met wat ik kan 
en leef me graag uit.

Ik kom naar de scouts 
om te spelen. 

Als ik een spel 
speel wil ik winnen, 

maar eigenlijk blijft 

plezier maken toch 

het belangrijkste. 

Ik game graag, maar in een 
echt bos is het nog veel leuker.

Ik apprecieer een goed spel, 
al hang ik ook graag in de zetel.

Ik ben supertrots als ik 

een leuk spel kan maken. 

Ik moet er van profiteren 
om nog één jaar lang 
keihard te spelen. 

Kampen bouwen, op tocht gaan, 
leren telefoneren, … laat maar komen!

Ik toon welke technieken 
ik al kan en leer ze 

graag aan anderen.  

Ik ontdek 
spelenderwijs 
technieken.

Ik leer aan mijn 
leden wat ik kan 
 en help hen om te 
  ontdekken waar 
    ze goed in zijn.

Ik kies graag zelf welke 
technieken ik verder 
ontwikkel. 

Ik sjor de zotste constructies en leer 
mijn eigen weg wel vinden. 

        Ik ga voor het eerst
op tentenkamp, opnieuw
 superspannend! 

             Ik ga voor het 
eerst weg van huis. Mijn
leiding zorgt goed voor mij. 

Op weekend gaan doe ik   

supergraag, maar een kamp

is soms toch nog heel lang

weg van huis. 

Ons buitenlands kamp is het bewijs 
dat de wereld mijn thuis is.

Ik hou ervan 
  om buiten te 
    leven, koken 
      en slapen. 

Ik neem mijn leden graag 
mee het buitenleven in. 

Ik leer al spelend nieuwe 
dingen. Gelukkig helpt de 

leiding nog vaak. 

Dankzij vorming verleg 
ik mijn grenzen en mijn kijk 
op scouting.  

Ik toon initiatief 
en ga graag 
nieuwe uit-
dagingen aan.

Ik verken de wereld binnen de 
vrijheid die mij gegeven wordt. 

Ik leer veel bij over mezelf tijdens de 
grote en kleine projecten die we doen. 

Al doende leer ik mijn 
grenzen te verleggen, 
alleen of in kleine groepjes. 

Ik speel en leer samen 
met mijn vriendjes.

Ik leer in kleine 
groepjes samenwerken 
en dat vind ik top! 

         Als één team 
               gaan we  
   voor een laatste 
onvergetelijk jaar. 

Ik leer in patrouilles te ondernemen, onze 
persoonlijke sterktes maken van ons een sterk team. 

Ik besef dat we door samen te werken veel 
grotere projecten aankunnen. 

Ik floreer in mijn takploeg 
en in de groep, omdat ik 
kan doen waar ik goed in ben. 

Ik vind het fijn als de 

leiding naar mij luistert.

Mijn mening telt en helpt 

de leiding bij het kiezen 

van onze activiteiten. 

Onze ideeën 
wegen op 
de jaarwerking 
van onze tak. 

Ik uit mijn mening 
en leer luisteren naar
die van een ander.  

We zijn ver-
antwoordelijk 
voor onze 
eigen werking. 

Ik neem actief deel aan de 
takraad en de groepsraad. 
Ik help mijn gasten om 
op een respectvolle manier 
op te komen voor hun mening. 

Ik help waar nodig, 
op de scouts en daarbuiten. 

Met onze tak bouwen 
we aan een betere 
wereld voor iedereen. 

Ik sta klaar voor 
mijn vrienden, maar 
zet me ook in voor 
het goede doel.  

Ik help je graag 
als je dat vraagt.

Ik sta te springen 
om iedereen te
helpen!  

Ik zet me graag in voor het goede doel en ben 
trots om een vrijwilligerte zijn.

Ik speel graag actief mee 
maar geniet ook van vrij spel 
of even alleen spelen. 

We stellen doelen
waar we allemaal 
samen voor gaan.

Ik sta stil 
bij mijn 
verder en-
gagement 
binnen 
scouting. 

Akela, wij doen ons best! 

Mijn engagement gaat 
verder dan de activiteit: nooit 

gedacht dat ik zo graag 
zo veel tijd aan scouts 

zou besteden. 

Ik neem mijn verantwoordelijk-
heid op voor mijn patrouille.

Grenzeloos Groeien van kapoen tot leiding
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Impulsief groeien

Groeien doe je bij scouting niet op je eentje. We maken deel uit van een tak en een groep.  
Maar binnen een groep kunnen grote verschillen bestaan. En die bieden kansen om te leren 
van elkaar. Want samen iets ondernemen, betekent ook naar elkaar toegroeien. 

 TEKST: Louis Sabbe | FOTO: Laura Goedertier | kapoenen@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/commissariaatkapoenenzeehondjes
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Impulswerking
De meeste kapoenenactiviteiten zijn spelen 
waarbij de leiding de regels bepaalt. Toch 
kan je ook samen met de kapoenen een 
activiteit maken. Maak daarvoor gebruik van 
de impulsiviteit van de kapoenen. Door open 
te staan voor wat je kapoenen bedenken, 
leer je hen ook beter kennen.
Kapoenen reageren vaak impulsief, zonder 
er echt bij na te denken. Dat kan je gebrui-
ken om ze inspraak te geven zonder dat ze 
dat zelf beseffen.
Als je inspeelt op wat kapoenen doen en 
zeggen, wordt de vergadering voor kapoe-
nen een activiteit van kapoenen. Je laat 
de kapoenen de activiteit beïnvloeden met 
wat zij op dat moment belangrijk vinden. 
Het verhoogt hun betrokkenheid en zet de 
kapoen zelf centraal.

Aan de slag
Aan de slag gaan met de impulsen van 
kapoenen is boeiend, maar ook spannend. 
Je weet namelijk niet hoe de vergadering 
gaat lopen en of het op een bepaald mo-
ment geen chaos wordt. Geef daarom een 
‘impulsvergadering’ een goede start:
• Begin door een hoofdstuk uit De Steen van 

Nowan voor te lezen in het bos. De kans is 
groot dat een kapoen Nowan door het bos 
ziet lopen.

• Laat tijdens de vergadering de kapoenen 
zelf steeds meer nadenken en beslissen. 
Geef het verhaal uit handen. Hoorde ka-
poen Leon écht Nowan piepen van achter 
een boom? Daar moeten jullie allen heen! 

• Spreek ook de stillere kapoenen gerust 
eens aan. Voor stille Martha leidt het geen 
twijfel dat die modderpoel het enige echte 
Protmoeras is! En hoe raken jullie daar 
nu over? Vindingrijke Evert heeft vast een 
plan, want hij is al dikke takken aan het 
verzamelen.

• Als de inbreng van de leden dreigt stil te 
vallen, kan je altijd een nieuw hoofdstuk 
uit het verhaal voorlezen. De inspiratie zal 
snel weer opborrelen.

Of als jullie niet zo vertrouwd zijn met  
De Steen Van Nowan:
• Zorg voor een kist vol verkleedkledij. Of 

gewoon voor een grote schatkist vol wil-
lekeurig gekozen materiaal. Zeg dat jullie 
die gevonden hebben en niet weten wat 
jullie ermee kunnen doen. Van wie zou ze 
zijn? En hoe brengen jullie ze terug?

• Een label ‘made in China’ kan genoeg zijn 
opdat Elsie, die al kan lezen, er zeker van 
is dat de kist naar China moet. Hoe raken 
jullie daar? Zei Antoon nu: “Met een 
draak”?

• Als de inbreng van de kapoenen dreigt stil 
te vallen, kan je altijd op de verkleedkledij 
terugvallen. Er zit ook een indianenpak 
in. Dan is China misschien toch niet het 
juiste doel?
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Uit het leven gegrepen

De kapoenen van Scouts Willem Van Saef-
tinghe gingen ooit op Hobbit-kamp. Tijdens 
het kamp was er nooit een hobbit te zien, 
want die zijn klein en mensenschuw. Maar 
er was wel voortdurend iemand die dacht 
dat hij of zij een hobbit had gezien (ook de 
leiding). Op een bepaald moment was een 
kapoen ervan overtuigd dat hij een hobbit 
had horen fluiten. 
De leiding ging met dat idee aan de slag. Op 
de geplande dagtocht wilden ze nu eindelijk 
eens een hobbit zien. 
Eén leider liep de hele dag voorop met een 
bijzondere fluit. De kapoenen bleven het ge-
luid volgen dat de leider maakte en wandel-
den de hele dag speurend rond. Op het eind 
van de dag moest geconcludeerd worden 
dat hobbits dé specialisten in verstoppen en 
bespieden blijven.

Aan het eind van zo’n impulsvergadering 
hebben jullie als leidingsploeg je eigen 
grenzen verlegd en geleerd van jullie ka-
poenen. Wie ouder wordt, is meer geremd 
en minder in staat tot impulsiviteit en spon-
taniteit. De kapoenen hebben vast getoond 
hoe leuk het is om er zomaar op los te 
fantaseren. En jullie hebben ook bijgeleerd 
over de kapoenen, want jullie weten nu dat 
Milan bang is van muizen en dat Isa heel 
graag een prinses zou zijn.

Ook de kapoenen zijn gegroeid na een 
impulsvergadering. Ze hebben van alles 
kunnen uitproberen: hoe stevig is een brug 
van stokken? En ze vertellen nog overtui-
gender dan anders over wat ze allemaal 
meemaakten.
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Groeien doe je samen
Door samen te werken in nesten of kleine 
groepjes kan je in groep grenzen verleggen. 
Samen sta je immers sterker dan alleen. 
Organiseer een wedstrijd waarbij je leden zo 
goed mogelijk een kleine constructie probe-
ren te bouwen. Wanneer welpen en kabouters 
samen een doel nastreven laat je zien dat ze 
iets groots kunnen bereiken. Zo ontdekken 
welpen al doende hoe ze moeten samenwer-
ken en communiceren met elkaar. 

Groeien doe je zelf
Welpen en kabouters laten groeien, kan op 
een eenvoudige en bekende manier, namelijk 
met de belofte. Door leden een uitdaging te 
geven waarvoor ze zich gedurende het jaar 
of een bepaalde periode inzetten, zullen ze 
daarin groeien. Als een welp of kabouter 
belooft om meer geduld te hebben of om 
beter naar de leiding te luisteren, zal hij of zij 
daar op letten en zijn of haar grens verleggen. 
Als je merkt dat ze er bewust mee bezig zijn, 
kan een schouderklopje hen daarin sterken, 
want het is niet altijd even makkelijk. Laten 
merken dat iemand zijn of haar grens heeft 
verlegd door de belofte kan veel voor hen 
betekenen. In het kabouter-/(zee)welpen pas-
poort kunnen leden hun belofte en werkpunt-
jes opschrijven. Zo zien ze waar ze goed in 
zijn en waar nog aan gewerkt kan worden.

Een kabouter of welp groeit een millimeter per week en wordt elke 
week vijf gram zwaarder. En ondertussen ontdekken ze van alles 
nieuw, leren ze bij en kunnen ze steeds meer zelf. Alleen én in groep.

Schouderklopjes

 TEKST: Michael Van Craen | FOTO: Liselotte Reyntjens | kabouterswelpen@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/kabouterswelpen
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Impulsen
Het valt niet altijd mee om een vergade-
ring te bedenken. Soms lukt het met een 
grote brainstorm. Maar zoals dat gaat met 
brainstormen, moet je ook eens ‘out of the 
box’ denken. Probeer eens te bedenken wat 
welpen en kabouters thuis, op school of bij de 
scouts nog niet gedaan hebben. Een nachtje 
in een tent slapen, verkleed als een wortel 
door het dorp lopen of op kamp samen naar 
de sterren turen. Het zijn zo’n belevenissen 
en uitdagingen die je leden doen groeien en 
rijker maken aan ervaringen. Ga zelf maar 
een keer na welke gekke dingen jij als negen-
jarige hebt meegemaakt en die jou zijn bijge-
bleven? Trouwens, door leiding te geven, groei 
je zelf ook, stap voor stap, bij ieder moment. 
Een kamp voorbereiden, een spel leiden, een 
conflict tussen twee leden oplossen, het zijn 
groeimomenten in scouting.

Praten zonder grenzen
Soms gaat het al eens moeilijk in een kabou-
ter of (zee)welpentak. Als twee welpen ruzie 
hebben, moeten ze het weer bijleggen. Een 
keer sorry zeggen tegen iemand, kan voor 
sommige leden al een hele opgave zijn. Wan-
neer het lukt, weten ze dat ze niet bang moe-
ten zijn om een fout toe te geven of om het bij 
te praten. Een groepsgesprek met je leden 
op de raadsrots is handig om te polsen hoe 
het gaat in je tak, met de sfeer en of iedereen 
erbij hoort. Je krijgt te horen waar je nog aan 
kan werken. Dat stillere leden de kans krijgen 
om hun mening te vormen en uit te spreken, 
is tenslotte ook een vorm van groei.

Met een paspoort ben je veilig!
Het kabouter-/(zee)welpenpaspoort is een 
leuk en handig boekje. Leden kunnen er hun 
ervaringen in opschrijven, wie hun leiding 
is en bij wie ze in het nest zitten, waar ze op 
kamp zijn geweest. Ze kunnen er ook hun 
belofte in schrijven, een lijstje afvinken van 
wat ze al gedaan hebben: een vriendschaps-
bandje gemaakt, iets geleend aan een andere 
kabouter of welp of zonder handen gegeten. 
Het zijn dingen die jou als leiding ook kunnen 
inspireren om met je leden te doen. Het biedt 
heel wat mogelijkheden. De paspoortjes zijn 
bovendien volledig gratis te verkrijgen in elke 
Hopper Winkel. 

Ik zit in het nest samen met:

   

Onze kreet is:

  

Mijn leiding is:

   

En zo zien ze eruit:

Onze nestkleur is:

 

Ik heb al  
tanden.

Ik ben   cm groot.

Mijn schoenmaat is  
.

Ik ben op kamp in: 

 
Ons kampthema is:

 
Ik ben verkleed als:

 
Dit is ons kamplied:

  
 

Ik slaap naast:

 
Het lekkerste eten is:

 
Wat ik helemaal niet lekker vind:

 



Groeien in groep
De wereld van een jonggiver verandert snel en voortdurend. Ze gaan naar een 
nieuwe school, maken nieuwe vrienden, misschien komen ze wel ergens in een 
nieuwe stad terecht. Ook op kamp verandert er heel wat. Misschien een eerste 
keer op tentenkamp? Voor het eerst zelf koken? Je totem krijgen? In zo’n wereld 
in verandering kan je bijna niet anders dan grenzeloos groeien. Drie tips om jullie 
jonggivers nog beter te laten groeien.

 TEKST: Muriel Van der Haegen | FOTO: Pieter Ysebaert - Sabine De Schutter - Pieter Fillet - Arnout Debyser | jonggivers@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/hierleefteenjonggiver
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1.Goede afspraken maken 

Afspraken zijn belangrijk. Maar hoe maak je die 

afspraken? Samen met je jonggivers! Jonggivers 

hebben de leeftijd bereikt waarop ze waarde be-

ginnen te hechten aan bepaalde dingen. Laat de 

afspraken aan het begin van het jaar dus vanuit je 

volledige tak komen. Denk daarbij zeker niet aan 

een saai kringgesprek van uren maar verzin er 

een spel rond. Bijvoorbeeld met dit sluipspel om 

afspraken te maken:

Benodigdheden: Post-its, balpennen, papieren 

met kernwoorden, ballenbadballetjes. 

• Hang in je lokaal verschillende papieren op met 

daarop een kernwoord: vergadering, weekend, 

kamp, uniform.
• Laat leden op voorhand nadenken over wat zij 

belangrijk vinden en welke afspraken of topver-

gaderingen ze zeker willen. Die kunnen ze al 

opschrijven op hun post-its.

• Ga als leiding verspreid in het lokaal zitten. 

Blinddoek jezelf met een hoop balletjes binnen 

handbereik.
• Laat de leden nu het lokaal binnensluipen en 

proberen hun afspraken op te hangen bij het 

juiste blad zonder geraakt te worden. 

• Doe daarna aan de hand van de post-its een 

gesprek met de jonggivers en stel een lijst met 

afspraken op.

Met dit spel zorg je ervoor dat niet alleen de grote 

monden aan het woord komen. Iedereen kan zijn 

of haar mening kwijt zonder dat je uren tijd ver-

liest aan een groepsgesprek. Daarenboven is het 

bijzonder spannend om te spelen.
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2.Onbekend is onbemind 

Jonggivers zitten op een leeftijd waarin 

ze heel gevoelig zijn voor wat vrienden 

en vriendinnen vinden en doen. Kliekjes 

worden dus ook al heel snel gevormd. 

Dat is niet erg want natuurlijk kan je niet 

met iedereen even goed overweg. Zorg 

zoveel mogelijk voor een gevarieerde 

groepsindeling tijdens je vergaderingen 

zo leert iedereen iedereen kennen. Doe 

dat van bij het begin , dan verloopt ook 

je patrouille-indeling veel vlotter. Zorg 

ook bij het begin van het scoutsjaar dat 

iedereen mekaar leert kennen.

Spelletjes om groepen te verdelen:

• Dassenroof, ballonnen kapot stampen. 

Kleine spelletjes waarbij je telkens de 

persoon die uitvalt naar een ploeg kan 

sturen. Op die manier zitten niet alle 

kliekjes bij elkaar.
• De appelsien in vier: Laat alle leden op 

een lijn staan en elkaar handen geven. 

Laat één eind beginnen met in te 

draaien en hou dit vol tot alle leden op 

een hoopje staan ingedraaid. Verdeel 

dan de hoop op het zicht in groepen. 

Iedereen zal hier wel bij één of twee 

goeie vrienden zitten (als ze naast 

elkaar stonden tijdens het indraaien).

Kennismakingsspelletjes:

• Kennismakingsgotcha: Iedereen krijgt 

een vraag die hij aan iemand anders uit 

de groep moet stellen. Als die andere 

persoon de vraag beantwoordt, is hij 

uit en geeft hij zijn opdracht door aan 

de volgende.

Benieuwd naar meer 
kennismakingsspelletjes? 

Bekijk dan zeker  
In}JONGGIVERleiding, te koop  

in Hopper Winkel voor  
3 euro, gratis te downloaden op

SCOUTSENGIDSENVLAANDEREN.BE jongiverleiding

3.A bunch ain,t no team!

Als iedereen elkaar kent en er zijn goede 

afspraken gemaakt, dan kan je jaar 

echt beginnen. Daarin staat één ding 

centraal: maak van je groep een team. 

Dat kan op heel veel manieren en je kan 

ook met de inbreng van de leden aan de 

slag gaan om dat waar te maken. Willen 

je leden zelf een actie op poten zetten 

voor het goede doel? Of een musical in 

elkaar steken? Dat kan allemaal. Je kan 

je leden hier heel veel vrijheid in geven 

en als leiding vooral zien dat iedereen 

zijn of haar talenten hierin kwijt kan. 

Wij zijn er alvast zeker van dat het een 

onvergetelijke ervaring wordt.

Delen met velen
Heb je een spel gespeeld uit dit artikel of uit ons takhandboekje? Heb je zelf het coolste spel in elkaar gestoken en wil je dat delen? Ben je zeker dat jullie de graafste groepsfoto van het jaar hebben genomen? Of ben je geïnteresseerd in alles wat jonggivers aanbelangt?  Like dan zeker onze facebookpagina: www.facebook.com/HierLeeftEenJong-giver.



Binnenstebuiten

FOTO: Floor Bruggeman, Jeroen Broeckx, Heleen Rottiers  
givers@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/gidsenverkenners
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SEPTEMBER - OVERGANG

Van de jonggidsen naar de gidsen. Amai die 

derdejaars zijn cool. Wow en die mogen al 

uitgaan. Zou ik van thuis mee mogen naar die 

fuif? En die hebben al een lief, hoe zou dat 

zijn, kussen? Precies toch maar vies. Zou ik 

dat eens durven vragen hoe dat is?

NOVEMBER - TECHNIEKENVERGADERING

Die kunnen precies wel goed sjorren, hmm 

ik zal me maar stilletjes op de achtergrond 

houden. Begin ik die sjorring met een 

timmermanssteek? Of een mastworp? Wat 

was dat trucje ook alweer met die losse en 

vaste balk? 

MAART - GIDSENFUIF

Wow, mijn eerste fuif. En een shift 

meegedraaid. Hard werken, auw mijn voeten. 

Wel goed gevoel. Ook keihard gedanst met de 

rest van de gidsen. 

JULI - KAMP

Gelukkig al wat beter geworden in sjorren. 

De shelter hebben we toch redelijk rap 

rechtgezet. Toegegeven, het tentzeil was de 

eerste keer binnenstebuiten opgesteld. Maar 

goed, dat was niet zo lastig om opnieuw op te 

stellen. Het heeft al geregend, en we zijn niet 

nat geworden.
Tuitende oren na de eerste nacht in de tent. 

Waar die oudsten allemaal over praten! Zoveel 

dat die al hebben meegemaakt! Zou ik over 

twee jaar ook zoveel kunnen vertellen? 
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SEPTEMBER - OVERGANG

Laatste jaar gids, volgend jaar jin. Blij 
dat ik nog een jaartje bij de gidsen mag 
vertoeven, nu ik het klappen van de 
zweep zo wat ken. 

NOVEMBER - TECHNIEKENVERGADERING

Vlotjes een vlot sjorren, ’t is waar wat 
ze zeggen: oefening baart kunst! 

MAART - GIDSENFUIF

Meestal hou ik me wat op de achtergrond 

bij de keuze van het thema, maar ik 
heb me deze keer toch gemoeid. Goeie 
argumenten op tafel gelegd en mijn slag 
binnengehaald. Dit wordt echt de beste 

gidsenfuif ooit! Ook superveel zin om de 
handen uit de mouwen te steken. Ik mag 

zelfs blijven tot het einde. Bangelijk!

JULI - KAMP

Weer het tentzeil eerst 
binnenstebuiten opgesteld, dat leren 
we precies toch niet. Ook wel weer 
stevig verloren gelopen op tweedaagse, 
maar ik denk dat de visgraat gewoon 
niet klopte. Wel de tofste slaapplaats 
ooit gevonden. De laatste avond na het 
groot kampvuur nog liggen tetteren in de 
tent en alvast al eens gedroomd over 
de bestemming van het buitenlands 
kamp volgend jaar.

SEPTEMBER - OVERGANG

Minder zenuwen dan bij de overgang vorig jaar. Eerste gidsenjaar overleefd, verliep eigenlijk nog best wel vlot. Toch blij dat ik dit jaar een beetje weet waar ik me aan kan verwachten. Keiveel zin in het nieuwe gidsenjaar!

NOVEMBER - TECHNIEKENVERGADERING

Beginnen met een timmermanssteek, eindigen met een mastworp. Niet twijfelen, gewoon doen. Zie die eerstejaars sukkelen. Ah ja, ik vorig jaar ook. Ik zal efkes gaan helpen. 

FEBRUARI - SOLL-WEEKEND

Vrijdag na school de trein opgestapt in Turnhout, een paar uur later de trein uitgestapt helemaal in het zuiden van het land. Gewandeld naar onze kampplaats. Grenzen verlegd tijdens het rotsklimmen en het klauteren in de grot, onder aanmoediging van de andere gidsen. Zal nooit fan worden van de touwladder. Wel een weekend dat zal bijblijven!

JULI - KAMP

’s Morgens opgestaan, hemd aan, rok aan, das recht. Hier wacht ik al jaren op, totemisatie. Samen met de andere tweedejaars gidsen op tocht gegaan. De totemopdrachten waren niet simpel. Maar we hebben ze wel allemaal tot een goed einde gebracht. Ook veel nagedacht over onszelf. ’s Avonds met de derdejaars gidsen, jins en leiding rond het kampvuur mijn totem gekregen. Zot hoe goed die mensen mij eigenlijk kennen. Blinkend van trots in de vier windrichtingen mijn totem geroepen (luider!).  



Grenzeloos groeien op weg naar leiding

Een jinjaar laat jins toe om nog een laatste keer te genieten als leden.  
Ze spelen erop los, zetten de gekste projecten op poten en sluiten het jaar af 
met een waanzinnig kamp. Tegelijkertijd proeven jins al eens van het leiding 
zijn. Gooi ze niet meteen voor de welpen en laat hen stap voor stap kennis-
maken met leiding worden. 

 TEKST: Cato Van Roeyen, Marieke Van Broeckhoven en Laura Van den Brande | FOTO: Joris Bulckens - Sabine De Schutter |  
jins@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/jinguin.scoutsengidsen
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Verwachtingen – hoe zetten ze zich in  
voor de tak?
Het begin van het jaar is ook het ideale 
moment om de jins hun verwachtingen 
te laten uitspreken. Hoe zien zij hun 
engagement tijdens het jinjaar? Wat 
verwachten ze van elkaar? Wees je ervan  
bewust dat elke jin dit engagement 
anders invult. Niet elke jin kan evenveel 
tijd in de scouts steken.

Jaarprogramma maken met de groep 
Boks samen met je jins een jaarplan-
ning in elkaar. Als iedereen inspraak 
heeft, groeit het enthousiasme al 
vanaf de start van het jaar grenzeloos. 
Bovendien leren de jins overleggen, hun 
mening uiten, plannen en beslissen. 
Allemaal kwaliteiten die van pas komen 
als ze volgend jaar leiding willen 
worden. Als (bege)leiding leer je op 
deze manier ook de interesses van je 
jins beter kennen. Het jaarprogramma 
biedt je meteen de kans om daar iets 
mee te doen.

Evalueren
Pols geregeld eens bij je jins 
hoe het jaar voor hen tot hiertoe 
is geweest. Dat kan tussendoor 
maar het kan ook de moeite lo-
nen om er de tijd voor te nemen. 
Tijdens de evaluatie worden de 
jins zich nog eens bewust van 
hun engagement. Sta stil, kijk 
achterom en ga weer verder. 

Kamp organiseren
Laat jins mee het kamp maken. 
Zo wakker je hun verantwoorde-
lijkheidsgevoel en engagement 
binnen de groep aan. En zo maak 
je duidelijk dat je naar hen wil 
luisteren en dat hun inbreng 
er mee voor zorgt dat het een 
megakamp wordt. Als ze samen 
nadenken over het kamp, leren 
ze elkaar ook op een andere 
manier kennen.

Jin4Jin
Door de jins een activiteit voor elkaar te 
laten organiseren, proeven ze al eens van 
het leidinggeven. Ze voelen wat het is om 
verantwoordelijkheid op te nemen voor de 
andere jins. Evalueer de activiteit: heeft 
iedereen gedaan wat hij/zij moest doen, 
waren er problemen, was dit een goede 
manier van aanpakken of niet? Vermeld 
zeker ook wat goed liep.

Jin4Jin
Zie oktober.

Project
Tijdens het jaar doet de groep 
een heleboel projecten: een ge-
zellig festival of een mosselsou-
per om geld in te zamelen voor 
het kamp, het lokaal een deftige 
opknapbeurt geven of met z’n 
allen met een gocart naar de zee 
rijden. Bij elk project nemen de 
jins een taak op die hen goed ligt. 
Op die manier leren ze hun eigen 
en elkaars talenten kennen. 
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Evalueren
Zie november.

Project
Zie februari

Hangmat
Tijd om de jins te laten nadenken 
over hun verdere scoutscarrière 
onder de noemer “leiding zijn, 
ligt het mij?”. Plan dit moment op 
het einde van het jaar of tijdens 
het kamp. Om jullie hierin te 
ondersteunen, ontwikkelden we de 
hangmat met bijhorende metho-
diek. Zo kan je dit moment bewust 
inplannen en hierover in dialoog 
gaan met je jins. Meer info: Over & 
Weer juni 2016.

Engagement na de jins
Gebruik de hangmat om met 
de jins dieper in te gaan op hun 
engagement na het jinjaar. Willen 
ze leiding worden of doen ze 
liever een andere taak binnen 
de leidingsploeg? Hoe zien ze dit 
in combinatie met hun andere 
hobby’s? Creëer een open moment 
waarin je met je jins praat en hen 
informeert over de verschillende 
mogelijkheden na dit jaar.

Stages
Om jins te laten proeven van het leiding-zijn, zul-
len ze gedurende het jaar in verschillende takken 
stage lopen. Pols in het begin van het jaar eens 
hoe ze daar tegenover staan, wat hun verwachtin-
gen en twijfels zijn. Geef als leiding ook mee wat 
van hen verwacht wordt. Laat hen ook mee takra-
den met de leidingsploeg waar ze stage lopen. En 
maak achteraf tijd om de stage te evalueren.

Zelf initiatief nemen om dienst te doen
Geef je jins de verantwoordelijkheid om hun tanden te zetten 
in een goed doel. Laat hen hierover brainstormen en kijk 
waar jij hen als leiding kan ondersteunen. Dienst kan beteke-
nen dat ze in de buurt gaan helpen maar evengoed dat ze een 
andere tak helpen met de verkoop van koekjes.
Jins kunnen ook een eigen project opstarten. Zo leren ze 
samenwerken, taken opnemen en evenementen organiseren. 
Zo’n project duurt verschillende weken en kan al dan niet 
geld opbrengen. Voorbeelden ter jinspiratie: een eigen lokaal 
sjorren, een zeepkistenrace of een film opnemen.



Een doel stellen is stap 1. Hoe je dat doel wilt 
bereiken is stap 2. Laat leiding een brief naar 
zichzelf schrijven in het begin van het scoutsjaar. 
Bovenstaande vragen kunnen opnieuw helpen 
als leidraad. Hou de brieven bij en geef ze weer 
aan de leiding halverwege het werkjaar. Op die 
manier kunnen ze het voor zichzelf of samen 
met jou als groepsleiding evalueren.

Zet de talenten van je leiding in de verf

Een sterke leidingsploeg bestaat uit leiding die zichzelf in vraag stelt en nog 
beter wil worden. Helemaal de max wordt het als jij er als groepsleiding ook 
nog eens in slaagt om die leiding goed te laten samenwerken.

 TEKST: Els Van hove en Quinten Quartier | FOTO’S: Stien van Kerckhoven | groepsleiding@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/ploeggrl
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Groeien als (groeps)leiding
Vaak besef je pas na je (groeps-) leidingscarriè-
re hoeveel je hebt bijgeleerd en gegroeid bent 
als persoon. Ga er dit jaar bewust mee aan de 
slag. Doe dat voor jezelf maar probeer er ook 
je leiding bij te betrekken. Denk samen na over 
jullie talenten.

Volgende vragen kunnen helpen:
• Waar ben ik sterk in als (groeps-)leiding?
• Wat doe ik graag als (groeps-)leiding?
• Wat doe ik niet zo graag als (groeps-)leiding 

en waarom?
• Waar ben ik minder sterk in als (groeps-)

leiding?
• Waarin wil ik nog groeien als (groeps-)leiding?

Laat leiding een talent kiezen waar ze het 
komende jaar in willen groeien. En laat hen 
ook zelf een doel vooropstellen. Als groepslei-
ding doe je dat ook voor jezelf. Waarin wil jij als 
groepsleiding dit scoutsjaar groeien? Denk ook 
na over hoe je dat wil aanpakken. 

‘Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen 

in het leven. 
De natuur is onze troef.

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.

We spelen een spel dat niet luchtledig is,

in vrije tijd die niet vrijblijvend is.

Met groot plezier en kleine daden komen we op 

voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaan-

deren.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen 

in een rechtvaardige wereld.’



Groeien als groep
Zoek samen met je leiding naar de sterk-
tes en zwaktes van je groep. Waar sta je 
als groep sterk in? Waar heb je nog ruimte 
om te groeien? Gebruik daarvoor de me-
thodiek Groep onder de loep. Die bestaat uit 
thermometers waarmee je voor negen thema’s 
zoals ouders, vorming en leden de groeimarges 
van je groep kan bespreken. Je kan de metho-
diek gratis downloaden op

SCOUTSENGIDSENVLAANDEREN.BE kwaliteit en loep

Van zodra je weet waar je nog in kan groeien, 
kan je een plan van aanpak uitwerken. Wat is je 
doelstelling? Hoe wil je dat doel bereiken? Wie 
kan daartoe bijdragen? Stel eventueel een werk-
groep samen. Of ga op zoek naar iets waarbij 
iedereen van de leidingsploeg betrokken is.

Hou de doelstelling voor de hele groep concreet 
en haalbaar en scheer samen met je leiding-
ploeg de hoogste toppen. Want samen kunnen 
jullie grenzeloos groeien!
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Kompas
Ook de manier waarop je een kompaskoers 
uitzet op een dropping kan een wereld van 
verschil maken. Maak het vooral niet té 
moeilijk. Laat leden bijvoorbeeld niet op 
het bruggetje van de controleplaats mik-
ken. Maar laat hen mikken op de rivier in 
de buurt van dat bruggetje. Mikken op één 
punt is namelijk veel moeilijker dan mikken 
op een lijn zoals een rivier. Niemand die 
het merkt, iedereen blij en een geslaagde 
dropping.

Dropping
Ploeg Technieken helpt mensen om op 
hun eigen tempo grenzen te verleggen. 
Dat doe je met vallen en opstaan. Leiding 
raapt iedereen op die valt en verzorgt hen. 
Een dropping maak je dus niet te lang (een 
realistische snelheid door terrein is echt 
maar 3 km/h). Zorg ervoor dat je weet wat 
je leden aankunnen en bewaak de grenzen. 
Kom eens langs op een techniekenweekend 
Oriëntatie en je zal het zelf ervaren. Zo is 
de maximale dagafstand voor kapoenen: 5 
km, voor kabouters/welpen 6 tot 8 km, voor 
jonggivers: 10 tot 12 km en voor givers: 15 
tot 20 km.

Veilig grenzen verleggen

Gebruik de aloude scoutstechnieken zoals dropping,  
kompaslopen en pionieren en laat je leden grenzeloos groeien.

 TEKST: Niek Hoste  | FOTO: Eland | technieken@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/ploegtechnieken
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Laat je leden zelf hun weg zoeken in het 
groeien. Zoals die oud-scout, onze lord 
Baden Powell, het zei: “Ask it the boy” (en 
uiteraard ook the girl ). Dat kan je lezen op 
twee manieren:
• Vraag de leden wat ze graag willen doen.
• Vraag de leden om zelf verantwoordelijk-

heid te nemen. 
Zelf denken we dat het laatste de echte  
bedoeling is; durf je grenzen te verleggen.

Zorg er als leiding wel voor dat je leden niet 
in onveilig vaarwater verzeilen. En dat is 
nu juist waar ploeg Technieken voor staat: 
aan alle leden de mogelijkheid bieden om 
hun grenzen te verleggen. Uiteraard zonder 
mensen te dwingen om iets te doen dat ze 
niet durven, willen of kunnen.
Mensen met hoogtevrees forceren om in 
een hoge boom te klimmen of andere zaken 
te laten doen die ze echt niet prettig vinden 
(bijvoorbeeld bij totemisaties) is nooit goed 
te praten.



Pionieren en Woudloperij
Op kamp zijn knopen en touwtechnieken 
handig. Maar je groeit daarin en leert nooit 
alles op één techniekenvergadering. Je kan 
je leden het hele scoutsjaar door knopen 
laten gebruiken voor van alles en nog wat: 
een waslijn, tijdens de quiz, een één-te-
gen-allen-spel of veters knopen tijdens een 
stadsspel. Begin met de basisknopen. Wie 
als jonggiver een platte knoop goed kan 
leggen, heeft al een hele stap gezet. Bij de 
givers kan je het uitbreiden met een dub-
bele schootsteek om touwen aan elkaar te 
binden, omdat je dan pas weet dat die beter 
blijft vastzitten zonder spanning. 

19

Onveiligheid staat of valt natuurlijk ook met 
zelfzekerheid. Je zal altijd mensen hebben 
die iets niet willen doen, wat volgens jou 
helemaal niet spannend of onveilig is. Res-
pecteer die ‘neen’ altijd, want je weet nooit 
wat er achter de angst zit.

Zin om zelf te groeien in technieken?
Ploeg Technieken leert jins en leiding trucs 
en technieken aan en zoekt daarvoor nieuwe 
instructoren. Sta je nog in leiding of ben je 
(net) gestopt? En heb je een hart voor tech-
nieken? Meld je dan aan als kandidaat-in-
structor. 

Maak je geen zorgen als je denkt dat je niet 
genoeg knopen kent, wij leren je die wel 
aan.

Het écht belangrijke is dat je gemotiveerd 
bent om het spel van scouting door te willen 
geven aan al die jongeren die bezig zijn 
met opgroeien tot positieve, inventieve en 
enthousiaste mensen.



Een duwtje in de rug

Het nieuwe jaarthema bracht ons als ploeg Akabe op vragen als: 
Op welke manier groeien leden van akabe? Waar ligt voor hen de 
grens? Kunnen zij even ver doorgroeien als andere leden van de 
scouts? Daarom trokken we naar Tania, mama van Robin,  
akabeër bij Scouts en Gidsen Duffel West. 
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 TEKST: Linde Maes | FOTO: Akabewadoeda | akabe@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/akabescouts

Wat betekent akabe voor Robin?
Robin heeft vooral het gevoel dat hij welkom is 
en erbij hoort. Hij wordt aanvaard met al zijn 
beperkingen (autisme en syndroom van Down). 
Elke zondag ziet hij zijn vriendjes en zijn leiding 
terug en maken ze er weer een leuke namiddag 
van.

Heeft akabe een bepaalde meerwaarde 
voor Robin?
Ja hoor, hij komt die zondag in een totaal ander 
wereldje terecht. Een wereld waar hij totaal 
andere, leuke dingen kan doen dan op school. 
Daardoor kan hij zijn grenzen verleggen.

Is Robin gegroeid door naar akabe  
te gaan?
Eerst was er om de twee weken activiteit van  
11 tot 17 uur. Nu is het elke zondag activiteit 
van 14 tot 17 uur, zodat akabe zich beter kon 
integreren bij de scoutsgroep waar ze nu een 
tak van geworden zijn. Die verandering was 
voor Robin heel moeilijk te plaatsen door zijn 
autisme. De tijd tussen opstaan en vertrekken 
naar de scouts, zijn geliefde activiteit op zondag, 
duurde plots zo lang dat hij na een tijd zelfs niet 
meer wilde gaan. Maar vanaf september gaat 
hij weer elke week meedoen dankzij de hulp van 
zijn fantastische assistente Banteng die Robin 
aanmoedigt en persoonlijk begeleidt. Zij komt 
Robin halen met de feestauto (waar vrolijke mu-
ziek opstaat) en zo is het gelukt om hem te mo-
tiveren om elke zondag naar de scouts te gaan. 
Ondertussen is hij zelfs al enkele keren zonder 
zijn persoonlijk assistente geweest, en werd hij 
telkens met open armen ontvangen. Nu vraagt 

hij elke week weer om naar de out te gaan, dat is 
zijn woordje voor scouts. Als dat niet groeien is 
en grenzen verleggen! Soms is een extra duwtje 
in de rug nodig, maar als je niet opgeeft, kan je 
heel wat bereiken.

Tijdens de activiteiten beleeft Robin scouting 
natuurlijk op zijn eigen manier. Hij is eerder 
de jongen die aan de kant zit en kijkt naar de 
activiteiten. Maar samen met zijn persoonlij-
ke assistente of leidsters zal hij wel eens een 
activiteit of een spel meedoen. Zo groeit hij ook 
in deelnemen en volhouden van een spel, maar 
ook handen vuilmaken en dingen ontdekken is 
zeker geen rariteit meer. Zo is hij al twee keer 
gaan schaatsen met de scouts, wat geen van-
zelfsprekende opdracht is. Maar hé, hij staat wel 
op schaatsen op het ijs en doet wel een toertje. 
Kortom, met kleine sprongetjes verlegt Robin 
zijn eigen grenzen en ontdekt hij elke keer weer 
nieuwe (leuke) dingen.

Wat kan Robin doen na akabe,  
als hij ouder is dan 18 jaar?
Bij zijn scoutsgroep stoppen de leden in het 
werkjaar dat ze 18 jaar worden. Er is dus geen 
alternatief voor hem na de scouts. Tenzij we hem 
inschrijven in een andere groep in de buurt waar 
scouting pas stopt op 25 jaar.

Zou er nog iets moeten bestaan voor  
oud-leden?
Stoppen op 18 jaar is wel heel vroeg, waarom 
niet op 21, 23 of zelfs 25 jaar? Kalenderleeftijd is 
wel 18 jaar, maar mentaal is hij veel jonger. Ook 
al begrijp ik dat het voor de leiding zelf haalbaar 
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moet zijn en de scouts een jeugdbeweging is. Bij 
andere scoutsgroepen kunnen leden doorgroeien 
tot leiding, maar bij Robin is dat geen optie. Het 
zou zeker een pluspunt zijn, mocht er iets be-
staan voor oud-leden, maar wel op een duidelijke 
regelmatige basis (zeker voor gasten met autis-
me). Zodat hun vaste, vertrouwde leuke activiteit 
niet zomaar wegvalt. Het zou leuk zijn mochten 
leden/ouders bij vertrek info meekrijgen.

Samen sterk
Kinderen en jongeren met een beperking 
groeien elk op hun eigen manier binnen 
scouting. Dat zie je als akabeleiding elk 
weekend gebeuren. Blijf je leden dan ook 
uitdagen. Om op ontdekking te gaan langs 
paden die jullie nog niét bewandeld hebben. 
Om al doende grenzen te verleggen. Telkens 
opnieuw te blijven proberen. Op hun eigen 
tempo. Met een goeie mix van zelf doen, 
aanmoediging en als het nodig is een handje 
hulp. Want van samen word je sterker.

Tot slot, een welgemeende bedankt aan 
Tania, om iedere week jouw kind toe te 
vertrouwen aan akabe en scouting.  
Want een kind een beetje loslaten, ook  
dat is grenzen verleggen!



Laat het geld maar groeien

Zin in een uitdaging met groeikansen? Word 
financieel verantwoordelijke van je groep en 
zorg mee voor een goed zicht op jullie financiën. 
Zo kunnen jullie nog lang onbekommerd aan 
scouting blijven doen.

TEKST: Sophie Maussen  | FOTO: Jeroen Broeckx |  beheer@scoutsengidsenvlaanderen.be
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Wie beheert de groepskas?
De centen tellen hoeft niet noodzakelijk een 
taak van de groepsleiding te zijn. Zolang het 
maar iemand is die het belang van een goed 
kasbeheer begrijpt, die de verantwoorde-
lijkheid kan en wil dragen, een goed contact 
heeft met de groepsleiding en het voor 
enkele jaren wil doen. 

NIEUWtje: Vanaf augustus 2016 wordt in de 
Groepsadministratie de functie groepsbe-
heerder (GRB) vervangen door financieel 
verantwoordelijke (FV). De verantwoor-
delijke groepsadministratie (VGA) kent de 
functie toe.

Hoe ziet een scoutsjaar er uit 
voor een FV?

Wat houdt de functie van financieel ver-
antwoordelijke (FV) juist in? Hoewel elke 
scoutsgroep anders is, hieronder een 
overzicht. 

Augustus
Eind augustus wordt het boekjaar afgesloten.
Zorg dat alle bankzaken tijdig geregeld zijn, 
zodat de volmachten kunnen doorgegeven 
worden. Bewaak daarbij de goede relatie 
die jullie in het verleden hebben opgebouwd 
met de bank.

September
Open op 1 september een nieuw kasboek. 
Hou er hier rekening mee dat de begin-
balans van het nieuwe scoutsjaar gelijk 
moet zijn aan de eindbalans van het vorige 
scoutsjaar.
Je VGA zal tegen 15 september de ver-
schillende functies van de huidige leiding 
aanpassen in de Groepsadministratie. Vraag 
aan je VGA om zeker de juiste persoon als 
FV aan te duiden.
Het is een goede gewoonte om aan het 
begin van het nieuwe scoutsjaar op de 
groepsraad duidelijke afspraken te maken 
over de groepsfinanciën. Het is de ideale 
gelegenheid om de nieuwe leiding on-
middellijk in te lichten. En voor de meer 
ervaren leiding is het een ideale opfrissing 
van de bestaande afspraken of hét moment 
om eventuele nieuwe afspraken in de verf 
te zetten. Mogelijke thema’s: budget van 
de takkassen, bezorgen van de takkassen, 
hoeveel kost een drankje, hoeveel lidgeld 
vragen we aan de ouders.

September – oktober – november
Volg de betalingen van het lidgeld op. Nadat 
de Groepsadministratie aangepast is, stuurt 
Scouts & Gidsen Vlaanderen je (elektro-
nisch) de lidgeldfactuur.

Vier pijlers voor een goed beheer  
van de groepsfinancien

GROEPSFINANCIËN
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Beheer tijdens de rest van het jaar
Jouw belangrijkste taak is het opvolgen en 
tijdig betalen van facturen. Hou elke geldbe-
weging (op de bankrekening of cash) bij in je 
kasboek. 
Als je een financiële activiteit organiseert, 
zorg je het best voor wisselgeld. Vraag het 
tijdig aan en onderhoud zo opnieuw je rela-
tie met de bank. Maak zeker ook duidelijke 
afspraken met de eindverantwoordelijke van 
de georganiseerde activiteit. Wat verwacht 
je over het verloop en de eindafrekening van 
de activiteit?
Hou je groepsraad regelmatig op de hoogte 
van de financiële stand van zaken. Laat je 
een keer volledig gaan met de grafische 
tools van Excel en inspireer je leidingsploeg.

Beheer op kamp
Ook op kamp moet je de financiën bijhou-
den. Je beheert de kampfinanciën niet zelf? 
Maak dan een duidelijk schema voor de 
kampverantwoordelijke zodat jij een over-
zichtelijke afrekening kan maken.

Subsidies
Ben jij verantwoordelijk voor de subsidies of 
heb je een aparte subsidieverantwoordelijke 
binnen je scoutsgroep? Volg alvast zeker op 
of de subsidies toekomen op de scoutsre-
kening. Vraag de nodige info op bij de lokale 
jeugddienst en/of jeugdraad.

Meer van dat
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/omgaan-met-geld
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Happy souls? Happy sails!

 TEKST EN FOTO’S:  Vincent Schoenaers | zeescouting@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/ploegzeescouting

Groeien, uiteraard ook bij  
Zeescouting. 

Groeien in een veilige omgeving. Niet alleen 
de noodboeien en de reddingsvesten. Ook 
je goed voelen in de groep. Je verhaal kwijt 
kunnen. De rest van de groep die je te hulp 
schiet als het dreigt mis te gaan. Om nadien 
samen te lachen met je blunder. En onvoor-
waardelijk plezier beleven. 

Om dan te kunnen leren. Fouten te kunnen 
maken en opnieuw te beginnen. Samen 
leren hoe je je boot vaarwaardig maakt. 
Afwijken van je koers om daarna weer de 
juiste richting te pakken te krijgen. De 
kooktijd van je patatten verkeerd inschatten 
en pas om tien uur ’s avonds eten. Vooral 
samen genieten van wind en van water. En 
onvoorwaardelijk groeien.
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Wanneer is er een Moot?
De Moot is om de vier jaar, telkens in een ander 
gastland. Zo was de eerste World Scout Moot in 
Zwitserland in 1931. Canada verzorgde de vorige 
editie van de Moot in 2013 en de komende editie 
is in IJsland in 2017. 

Voor wie is een Moot?
Deelnemers van de Moot moeten tussen de 18 
en 25 jaar oud zijn tijdens de duur van de Moot. 
Ben je ouder dan 25 jaar? Dan kan je meegaan 
als International Service Team (IST).

Deelnemen per land?
Voor de komende Moot verwacht de organisatie 
vijfduizend deelnemers van ongeveer honderd 
verschillende nationaliteiten. Je neemt deel per 
land. Dat betekent dat Scouts en Gidsen Vlaan-
deren samen met de vier andere associaties als 
Belgisch contingent naar IJsland trekt.
 

 Moot2017@scouts.be  |  fb.com/15thwsmbelgium 

15th World Scout Moot 2017 Iceland

Ben je tussen 18 en 25 jaar? Wil je een  
groot avontuur beleven in het meest ruwe en  
afgelegen land van Europa? Een scoutservar-
ing op internationaal niveau? Ga dan samen 
met ons op Moot, hét internationale kamp voor 
jins en leiding: World Scout Moot (of in het kort 
‘Moot’) in IJsland in 2017.

De Moot zelf bestaat uit twee delen: 
• De eerste vijf dagen trek je met je internatio-

nale patrouille op een van de tien expedities 
(adventure, action, culture, …) in IJsland. Die 
expedities kies je op voorhand. En op basis 
van de voorkeuren stelt de organisatie een 
internationale patrouille samen. Voor de 
Moot begint, leer je ook de andere scouts 
van je patrouille kennen zodat je voor de reis 
bijvoorbeeld al kan afspreken wie de tent 
meeneemt. 

• Na de eerste vijf expeditiedagen kom je 
samen op een centraal kampterrein, waar je 
nog vijf dagen aan avontuur mag verwachten 
met spelen en activiteiten over milieu, cultuur 
en creativiteit zoals op een World Scout Jam-
boree. Op een Moot zijn de deelnemers een 
beetje ouder dan op een Jamboree, zodat  de 
activiteiten net iets subtieler en spannender 
zullen zijn.

Hoe werkt een Moot?
Je schrijft je individueel in. Als voorbereiding 
organiseren we een aantal weekends, activitei-
ten en infomomenten zodat je de andere Belgen 
leert kennen. 

Interesse?

Meer info vind je 
• op de officiële website www.worldscoutmoot.is,
• www.facebook.com/15thwsmbelgium  (15th World Scout Moot in Iceland - Belgium),
• of door te mailen naar Moot2017@scouts.be. 

Je vindt ons ook op de markt van Herfstontmoeting op zondag 28 augustus 2016.



Belofte
De belofte is het moment van het jaar om je 
engagement uit te spreken. Het verwijst ook 
naar misschien wel de moeilijkste zin uit onze 
missie: “Scouting, vrije tijd die niet vrijblijvend 
is”. We spreken uit hoe we ons het komende jaar 
willen inzetten, voor onszelf, onze groep en de 
wereld. Wie zijn belofte doet, doet dat dus niet 
één maar drie keer. Daarom steek je ook drie 
vingers op bij het groeten. De belofte is voor 
elke tak een beetje anders. De leefwereld van 
welpen en kapoenen beperkt zich tot zichzelf en 
hun directe omgeving. Daarom beloven ze enkel 
iets aan zichzelf en aan de groep. Ze steken dan 
ook maar twee vingers op. Bij sommige groe-
pen doen de kapoenen zelfs enkel een belofte 
aan zichzelf en groeten ze met één vinger). Een 
kapoenen of kabouter/welpenbelofte is vaak 
beperkt in tijd en praktischer: “Akela, ik doe mijn 
best om er elke week te zijn!”. De belofte bij (jong)
givers, jins of leiding is diepgaander en wordt 
tijdens het jaar misschien bijgeschaafd.

Overgang
Jaren verstrijken, en kleine scoutjes en gidskes 
worden groter. En met een beetje geluk ook 
een beetje wijzer. En dan is het zover, naar een 
volgende tak. De groten worden de kleinen en 
er gaat een nieuwe wereld open. Allemaal heel 
spannend, Daarom pleiten wij eerder voor een 
welkomstritueel in plaats van een overgangsri-
tueel. Een warm onthaal. Waarbij je de takken 
niet verdeelt, maar hen samen iets laat doen. 
Daag niet enkel je eerstejaars jonggivers uit, 
maar daag alle jonggivers uit. Laat ze samen 
spelen, samenwerken, samen ontdekken om 
elkaar zo beter te leren kennen. Zet hun talenten 
in de verf zodat ze zich door de groep gewaar-
deerd voelen. Kortom, laat ze thuiskomen in hun 
nieuwe tak.

Grenzeloos groeien  
in drie tradities

Scouting, da’s groeien. En bij een belangrijke 
stap in het groeiproces doen we dat met een 
gepast ritueel. Van de jaarlijkse belofte tot  
de totemisatie, scouting is groeien op maat. 
Drie belangrijke momenten in een scouts-  
en gidsencarrière.
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 TEKST: Dries Van Eyck  |  zingeving@scoutsengidsenvlaanderen.be  |  fb.com/zingeving

Totemisatie
De totemisatie is voor veel scouts en gidsen 
een moment om naar uit te kijken. Het is een 
moment dat op verschillende manieren effect 
heeft. Een goede totemisatie is groepsbevor-
derend, iedereen speelt zijn rol en dat brengt 
mensen samen. Het geeft de totemisant even 
tijd om stil te staan bij zichzelf, en zijn of haar rol 
in de groep. Wat zijn mijn goede eigenschappen? 
Hoe ga ik om met anderen in mijn groep? Een 
goede totemisatie is een moment van erken-
ning en waardering, een moment van inspraak 
en aanvaard worden. Alle leden mogen mee 
nadenken en de totem wordt door de hele groep 
gedragen en mee uitgesproken. Een topmoment 
van acceptatie.

Meer info over de belofte kan je vinden in 
de publicaties Zin in scouting en Scouts-
woord, erewoord, te koop in Hopper Winkel 
voor 8 en 9,50 euro.

Meer info vind je in de Totemmap, te koop in  
Hopper Winkel voor 15 euro, op de Totemapp  
(te downloaden in de app store) of op 
scoutsengidsenvlaanderen.be/totems

TOTEMMAPDE TOTEMISATIE CHECKLIST!
Een totemisatie vergt tijd en inspanning. 

Deze checklist leidt je doorheen de totemmap en helpt om niets te vergeten. 

Sta even stil bij jullie totemisatie en check of dit overeenstemt met onze lijst.

Voorbereiding

(hoofdstuk 1 en 2)

Sta stil bij:

{{ Welke totemvorm?

{{ Traditie

{{ Een totem kiezen

 { Begin er ruim op voorhand mee

 { Neem er tijd voor

 { Verzamel eigenschappen

 { Zorg voor inspraak

 { Weeg alle opties af

 { Maak een zorgvuldige keuze en  

bekijk de alternatieve namen

{{ Wie is er aanwezig?

{{ Waar en wanneer?

{{ Inkleding, rituelen

Totemopdrachten

(hoofdstuk 2, p23 e.v.)

{{ Individuele opdracht

{{ Groepsopdracht

{{ Doeopdracht

{{ Denkopdracht

De opdracht is…

{{ zinvol

{{ haalbaar

{{ fysiek veilig

{{ op maat van het individu en de groep

{{ emotioneel veilig?

 { met toestemming van het lid

 { het past in de context

 { het past bij de doelgroep

 { het hoort bij de ontwikkeling van het lid

 { het is met respect voor het lid gegeven

 { het lid behoudt zijn zelfrespect

Geven van een totem

(hoofdstuk 2, p29 e.v.)

Denk aan:
{{ Sfeer

{{ Intimiteit

{{ Ceremonie

{{ Ritueel

{{ Aandenken

{{ Nabespreking / nazorg

Bezinning
(hoofdstuk 2, p32 e.v.)

Individueel:
Totemisant denkt na over…

{{ zichzelf

{{ zijn inzet

{{ zijn engagement

In groep:
{{ Stilstaan bij elke totemisant

{{ Stilstaan bij zijn rol in de groep

{{ Stilstaan bij scouting

 TIP
Check ook de leuke voorbeelden en tips in deze map.

VEEL SUCCES!

TOTEMMAP
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Trage wegen?
Trage wegen zijn paadjes, steegjes en pleintjes waar 
wandelaars, fietsers en ruiters koning zijn. Je vindt 
ze overal: op het platteland én in de stad. En in veel 
vormen, kleuren en maten: verhard of onverhard, als 
pleintje, brug of doorsteek. Voor kinderen en jeugd-
bewegingen zijn de trage wegen een speelparadijs. 
Je komt er sowieso geen auto’s of ander gemotori-
seerd verkeer tegen. 

Gangmakers en Koplopers voor  
een kindvriendelijke, publieke ruimte!
Sinds kort is er de Gangmakers en Koplopers, een 
project van Trage Wegen vzw, Office for Public Play 
en zZmogh. Het is een parcours in Gent waarin kin-
deren trage wegen verkennen, beleven en verbeel-
den (http://www.tragewegen.be/trage-wegen).  
Aan de hand van 25 creatieve workshops worden tij-
dens de zomer de ervaringen van kinderen in beeld 
gebracht en gebundeld in een grote wenslijst voor  
de stad. Knooptechnieken, klank, dans, spel,  
3D interventies zijn het expressiemiddel. 

Workshop:  
in de weer met touw in ,t Rabot
Op woensdag 1 juni gingen we met kinderen van ‘t 
Rabot op pad in de buurt. Bij de start kregen alle kin-
deren een bol wol en leerden ze ’weven’. Onderweg 
namen de kinderen al wevend de weg in en lieten zo 
een kleurrijk spoor.
De weefsporen vertellen ons meer over hoe kinde-
ren zich een weg banen langs en over hindernissen, 
aangetrokken worden door bloemen en andere 
kleurrijke objecten en zich laten uitdagen door de 
grenzen van de trage weg. Nu eens in de huid van 
een oude man met wandelstok; dan weer als hun 

Gangmakers en koplopers

TEKST: Sarah Vandenbroucke | tragewegen.be | info@tragewegen.be | fb.com/tragewegen

Zin in een experimentele verkennings-, 
belevings- én verbeeldingstocht langs  
de trage wegen in Gent op zondag  
16 oktober? Dat kan. Tijdens de  
Dag van de Trage Weg. 

energieke zelf. De sporen inspireren ook de 
kinderen die langskomen. Er ontstonden 
namelijk kleurrijke kunstwerkjes, loopwed-
strijdjes en een heus hindernissenparcours. 
Kortom, plezier verzekerd langs trage wegen.

Ga mee op tocht  
en laat je inspireren ...
Het parcours van Gangmakers en Koplopers 
eindigt met een fijne tocht op zondag 16 okto-
ber 2016. Kinderen beelden uit hoe ze de trage 
wegen beleven met allerhande installaties, 
muziek, klank en beeld én overhandigen hun 
wensen in een krant aan het stadsbestuur. Zin 
om te komen supporteren of je te laten inspire-
ren? Surf naar www.gangmakersenkoplopers.
be voor de exacte locatie en het uur van de 
tocht. Hier vind je ook meer informatie over de 
verschillende workshops.

... of doe zelf mee aan  
de Dag van de Trage Weg! 
Tijdens het campagneweekend Dag van de 
Trage Weg op 15 en 16 oktober 2016 zijn er een 
heleboel activiteiten langs trage wegen. Omdat 
trage wegen ook voor scoutsgroepen een 
belangrijke uitvalsbasis zijn, zetten we onze 
schouders mee onder dit initiatief. Doe mee 
en organiseer ook een activiteit, avontuurlijke 
tocht of spel op trage wegen! Of planden jullie 
al een activiteit op 15 of 16 oktober? Misschien 
kan je die aan de Dag van de Trage Weg  
koppelen? Inschrijven, info en inspiratie  
op www.dagvandetrageweg.be of bij  
sofie.vandaele@tragewegen.be, 09 331 59 22. 

16 OKTOBER



Samenwerken doet groeien

Al eens een sjorconstructie gebouwd waar geen storm tegenop 
kon? Of een slopende driedaagse tóch met de hele patrouille uit-
gestapt? Dan heeft jouw groep een essentiële scoutsvaardigheid op 
zak: samenwerken. Vijf spelletjes om samenwerken te stimuleren.

 TEKST: Inne De Pooter | FOTO: Liselotte Reyntjens | tumult@scoutsengidsenvlaanderen.be | tumult.be

Waarom samenwerken? 
✓ Je creëert een zalige groepssfeer.

✓ Je leden krijgen zin voor verantwoordelijkheid.

✓ Je leden ontdekken hun eigen talenten en zetten 
ze in voor de groep.

✓ Je leden verleggen hun grenzen. 

✓ Je leden leren elkaar beter kennen.

✓ Als er een conflict is, kunnen je leden dat beter 
oplossen.

Sneller en sneller 

Geef de groep een opdracht die ze samen 

moeten uitvoeren. Time elke uitvoering en 

geef ze drie kansen om hun tijd te verbete-

ren. Drie mogelijke opdrachten:

• Ga in een kring staan. De persoon die 

recht voor je staat aan de andere kant 

van de cirkel is je partner. Na een sig-

naal probeert iedereen met zijn part-

ner van plaats te wisselen. Belangrijk: 

niemand mag elkaar aanraken.

• Ga allemaal door elkaar staan en sluit je 

ogen. Iedereen moet om beurten tot tien 

tellen. Niemand mag tegelijkertijd spre-

ken, anders moet je opnieuw beginnen.

• Ga in een kring staan en geef elkaar de 

hand. Ergens in de cirkel, tussen twee 

spelers hangt een fietsband. Een van de 

twee spelers kruipt door de fietsband en 

geeft hem door aan de volgende speler. 

Hoe snel is de fietsband terug bij de 

eerste die erdoor gekropen is?

28

PLOEGWERK



Blokkenspel 

Verdeel de groep in twee en leg Jengablok-

ken of andere blokjes hout klaar. Geef de 

groepen apart de speluitleg: “Tijdens het 

spel mag niemand spreken of tekens geven. 

De opdracht is: bouw een zo hoog mogelijk 

toren met de blokken.” 

Geef het startsein. Je zal zien dat ze zich 

heel competitief gedragen en elkaar 

ook saboteren. Observeer en leg na een 

tijdje het spel stil. Ze hadden natuurlijk 

ook kunnen samenwerken, dat werd niet 

uitgesloten door de opdracht. Leg het hen 

uit en laat hen nog één keer proberen om 

een zo hoog mogelijke toren te bouwen,  

dit keer als groep.

Punten naar beneden

Elke speler kan met negen contact- 

punten van zijn lichaam de grond raken: 

twee handen, twee ellebogen, twee 

knieën, twee voeten en één voorhoofd. 

Roep een getal van 1 tot 9 en elke spe-

ler moet de grond raken met dat aantal 

contactpunten. Vraag aan de groep om 

samen te werken: per twee, drie, met 

heel de groep samen.

Adelaar

Eén speler van de groep gaat plat op de 

grond liggen. Hij houdt zijn benen bij 

elkaar, legt zijn armen naast zich neer 

en houdt zich stijf als een plank. Ieder-

een van de groep legt één hand onder 

de persoon. Je telt af en heel langzaam 

tillen jullie de persoon omhoog. De per-

soon moet zelf aangeven hoe hoog hij wil 

gaan. Daarna gaan jullie weer langzaam 

naar beneden. Belangrijk: je kan dit 

enkel doen als er genoeg vertrouwen is 

in de groep. Maak duidelijk dat iedereen 

mee verantwoordelijk is voor de veilig-

heid van de persoon die ze optillen.

Belfedar

Belfedar is een actief gezelschaps-

spel met 250 opdrachten. Het gaat 

verder dan samenwerken alleen.  

Verwacht je aan actie, woordspelle-

tjes, maar ook aan tekenen en zingen. 

Je kan zelf de spelletjes kiezen die je 

leuk vindt.

Bijvoorbeeld ‘Bereik de overkant 

van de tafel zonder de tafel of het 

spelbord aan te raken. De anderen 

mogen je helpen.’ Of wat dacht je 

van ‘Ga allemaal op een blad papier 

staan (of een groter stuk karton).  

De opdracht is geslaagd als niemand 

gedurende 30 seconden de grond 

raakt.’ 

Het spel werkt het best met acht 

spelers. Als jullie met meer zijn, kan 

je verschillende spelborden gebrui-

ken of in groepjes samen een pion 

bedienen. Er zijn acht uitleenpunten 

in Vlaanderen. Kijk op tumult.be/

uitlenen voor het overzicht. Je mag 

het spel twee weken bijhouden en 

het kost je niks. Of koop ineens een 

speldoos voor 30 euro op tumult.be/

producten
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Nog meer spelideeen?
Boek de vorming Doorspelen 
op tumult.be/vorming of koop 
het gelijknamige boekje op 
tumult.be/producten

..



Centen krijgen om  
op buitenlands kamp te gaan?  
#hoedoededa?

Andere scouts en gidsen ontmoeten tijdens je buitenlands kamp,  
is een hele belevenis. Je maakt niet alleen nieuwe vrienden, je leert 
een andere cultuur ook echt kennen. Maar wist je dat de Europese 
Unie subsidies geeft om zulke uitwisselingen te bevorderen? Wel, 
Scouts en Gidsen Peer ontdekte dat een paar jaar geleden en trok in 
2014 op kamp naar Zweden, samen met een lokale groep.
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 TEKST: Maarten Michels | FOTO: Jeroen Broeckx | internationaal@scoutsengidsenvlaanderen.be | 
fb.com/internationaal.scoutsengidsenvlaanderen

Hoe kwamen jullie op het idee om 
tijdens jullie kamp een uitwisseling te 
doen met een lokale groep?
Omdat we een vrij jonge groep zijn - we zijn 
opgericht in 2009 - hadden we nog niet echt 
ervaring met buitenlandse kampen. Pas in 
2014 hadden we bij de givers voor het eerst 
een grotere groep laatstejaars die het jaar 
erop leiding zou worden. Om hen een leuke en 
interessante ervaring te bezorgen, besloten 
we iets speciaals te doen: een buitenlands 
kamp.
Het idee om met een andere scoutinggroep 
op kamp te gaan, kwam van de leden zelf. 
Ze wilden heel graag meer dan een ‘gewone 
vakantie’. Een andere scoutsgroep vinden 
die openstaat voor zo’n uitwisseling is niet zo 
gemakkelijk. Maar één van de leidsters, Stef-
fanie, was in 2012 op Erasmus geweest naar 

Getsjötorp en Norrköping in Zweden. Ze had 
daar een half jaar mee in leiding gestaan en 
kende de groep en de leiding goed. Toen we 
hen vroegen of zij samen op kamp wilde gaan 
waren ze meteen enthousiast!

Hoe zijn jullie dan bij JINT vzw terecht 
gekomen?
Als jonge groep hadden we nog niet veel 
budget. En het geld dat we verdienden met 
onze eerste geldacties, was niet voldoende 
voor het kamp dat we in gedachte hadden. Via 
een bevriende scoutsgroep ontdekten we het 
Erasmus+-programma van de Europese Unie 
en kwamen we te weten dat we via “Youth in 
Action” geld konden krijgen voor een uitwis-
seling met een andere Europese groep. JINT 
vzw is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de 
verdeling van dat geld, dus namen we contact 
op met hen. 

Hoe verliep de aanvraag van jullie 
“Youth in Action”-project? 
In het begin zijn alle regels en procedures 
die bij zo’n aanvraag komen kijken vooral 
indrukwekkend. JINT begeleidt je hierbij: ze 
helpen met het invullen van je dossier, helpen 
je doorheen de hele aanvraag en bieden hulp 
bij het vertalen van je scoutsvisie in de juiste 
woorden voor je aanvraag. Zo’n aanvraag 
samenstellen vraagt wel wat tijd, maar op het 
einde van de rit is het dat zeker waard.



Erasmus+?  
Youth in Action??  
JINT vzw??? 
Erasmus+ is het overkoepelde Europese 
programma voor onderwijs, opleiding, jeugd 
en sport. Ga je als student op Erasmusuit-
wisseling naar een ander Europees land? 
Dan wordt dat onder andere gefinancierd 
vanuit dat programma. 

Youth in Action is het jeugdluik binnen 
Erasmus+. Via Youth in Action ondersteunt 
de Europese Unie internationale ontmoeting 
en uitwisseling voor en door jongeren en 
jeugdwerkers van jeugdorganisaties in de 
vrije tijd.

JINT vzw is het Vlaams agentschap voor 
Youth in Action in Vlaanderen. Bij JINT kan 
je een subsidieaanvraag indienen en ze 
helpen je met je aanvraag.

Dat willen wij ook wel eens 
doen!

Wil je graag informatie over Youth in 
Action en hoe jij samen met je groep een 
project hiervoor kan opstellen? 
Contacteer dan zeker JINT en surf naar 
jint.be of youthinaction.be voor al je vragen 
hierover.

Wil jij met je groep ook wel eens een uit-
wisseling op poten zetten met een lokale 
scouts? 
Stuur dan een mailtje naar Ploeg Interna-
tionaal via internationaal@scoutsengid-
senvlaanderen.be en dan proberen zij je in 
contact te brengen met een buitenlandse 
scoutsgroep.

Raden jullie anderen aan om een uit-
wisseling en “Youth in Action”-project 
op poten te zetten?
Zeker wel! Het is uniek om al op zo’n jonge 
leeftijd, interculturele ervaringen op te doen. 
En het is ook heel fijn om te zien dat de givers 
van toen nog altijd contact hebben met som-
mige scoutsvrienden van Zweden. Sommige 
van die givers dromen er ook van om grote 
reizen te maken om nog meer culturen en 
scoutsgroepen te zien Je krijgt er heel veel 
voor terug en het versterkt de band tussen 
de givers onderling én met scouts in het 
algemeen.
Het loont ook zeker de moeite om een “Youth 
in Action”-aanvraag te doen. Oké, het kost 
moeite en tijd en je mag niet vies zijn van 
wat extra papierwerk. Maar je krijgt heel 
wat extra budget voor je kamp en het maakt 
jouw buitenlands kamp nog net dat tikkeltje 
internationaler. 
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Help, ik begeleid  
een animatorstage!

Als jins of leid(st)ers een animatorcursus 
gevolgd hebben, krijgen ze niet zomaar 
hun attest. Ze moeten eerst nog een stage 
doen Daarbij worden ze begeleid door een 
stagebegeleid(st)er. Maar wie kan een 
stage begeleiden? En hoe doe je dat?

 TEKST: Martijn Van Cauwenberg | FOTO: Sabine De Schutter | vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/vorming

Stagebeleid(st)ers zijn mensen uit de leidings-
ploeg, de groepsleiding of de districtscommis-
saris. Als ze maar aan de voorwaarden voldoen. 
Meer info daarover op: 

SCOUTSENGIDSENVLAANDEREN.BE stage

Stagebegeleiding volgt op waar de stagiair mee 
bezig is en hoe hij of zij de kennis uit de cursus 
toepast in de leidingsploeg. Een handig instru-
ment daarbij is het trajectboekje. Dat boekje 
gaat mee van cursus tot evaluatiemoment.

Wat moet ik doen?
Een animatorstage duurt 50 uur. Na die 50 uur 
vul je als stagebegeleid(st)er de laatste pagina 
van het trajectboekje in. Je duidt hierin ook aan 
dat de jin of leid(st)er voldoet aan de competen-
ties van een animator. Die competenties vind je 
ook terug in het trajectboekje zelf.

Competenties uit het trajectboekje:
• Kinderen & jongen begeleiden.
• Activiteiten organiseren.
• Over zichzelf reflecteren als animator.
• De veiligheid van kinderen en jongeren  

waarborgen.
• Respectvol handelen.
• Samenwerken.
• Enthousiasmeren.

Wat moet ik dan vragen?
Er zijn verschillende manieren om een anima-
torstage te begeleiden. Hieronder enkele richt-
vragen om zo’n begeleiding aan te pakken.

1. Wat heb je op cursus geleerd?
Voor jins of leid(st)ers aan de animatorstage 
beginnen, hebben ze er al een cursus opzitten. 
Kijk samen met de jin of leid(st)er eens terug op 
de cursus. Wat hebben ze daar geleerd? Hoe gaan 
ze dat toepassen in de groep, tijdens een spel of 
activiteit?

2. Waar zit jouw talent?
De jin/leiding beoordeelde zijn of haar eigen 
kwaliteiten in het boekje al op cursus. Kijk als 
stagebegeleid(st)er naar waar de persoon goed 
in is. Hoe passen ze dit toe in de groep? Welke 
talenten zouden ze nog meer kunnen tonen?

3. Wat heb je gedaan?
Vraag aan de stagiair concrete voorbeelden van 
wat hij of zij doet in zijn tak. Doe dat zelf ook als 
je feedback geeft. Gedrag benoemen maakt de 
reflectie sterker. Wat heb je zoal gedaan om een 
competentie te versterken? Wat heb je gedaan in je 
tak? Welke taken heb je uitgevoerd? 

4. Waarin ben je in gegroeid?
In het trajectboekje kunnen de stagiairs zichzelf 
punten geven op de vooraf opgestelde compe-
tenties. Er is ook plaats om de groei tijdens de 
stage in het boekje te noteren. In welke compe-
tentie ben je sterker geworden? Waar heb je op 
ingezet? 32



Meer weten

SCOUTSENGIDSENVLAANDEREN.BE animator
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Nog tips?
Sfeer
Probeer van de begeleidingsmomenten iets 
gezelligs te maken. Dat neemt de spanning weg. 
Voorzie een lekker drankje en eventueel een 
chipke. Kies een locatie waar niet zo vaak komt.

Creativiteit
Er zijn veel verschillende manieren om de com-
petenties te schalen. 
• Zo kan je de competenties voorstellen als 

thermometers: hoe warmer, hoe beter de 
toekomstige animator is in de competentie. 

• Of stel de competenties voor als een pizza. De 
competenties waarop de stagiair goed scoort, 
krijgen meer pizzapunten dan de andere. 

Zo kan je gemakkelijk zien in welke competen-
ties de stagiair nog kan groeien en waar hij of zij 
nog aan moet werken.

Tijd
Stagiairs begeleiden kost tijd. Neem je tijd voor 
tussentijdse babbeltjes. Vraag eens hoe het 
gaat na een vergadering. Zorg ervoor dat je de 
stagiair aan het werk ziet. Vraag desnoods ook 
aan andere leiding hoe jouw stagiair het doet. 
Verwijs hier ook naar in het afsluitende gesprek.



vc@scoutsengidsenvlaanderen.be

Missie: Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een 
eigen verhaal. Iedereen kan erbij. We gaan samen op verkenning en 
durven tuimelen in het leven. De natuur is onze troef. We geloven 
in onszelf, in elkaar en in iets meer. We spelen een spel dat niet 
luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot plezier en 
kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk 
Vlaanderen. Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een 
rechtvaardige wereld. 

Lidgeld 2016-2017: 32,40 euro 

Over & Weer is een tijdschrift voor leiding en jins die lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  
Iemand van je groep heeft Over & Weer niet ontvangen? Bel tussen 9 en 17 uur naar het Nationaal  
Secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen: 03 231 16 20. Wil je een extra Over & Weer?  
Bel dan tussen 9 en 17 uur naar het Nationaal Secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen:  
03 231 16 20 of mail naar secretariaat@scoutsengidsenvlaanderen.be

Adreswijzigingen geef je door aan de persoon die zich in jouw groep met de administratie bezighoudt  
(‘de verantwoordelijke groepsadministratie’). Het heeft geen zin om adreswijzigingen door te geven aan het 
Nationaal Secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Al wat wij nationaal aanpassen, wordt vroeg of laat 
overschreven met informatie uit de groepen.

Ook als je geen lid bent van Scouts en Gidsen Vlaanderen, kan je een abonnement nemen op Over & Weer  
voor 8 euro voor zes nummers. Bel daarvoor naar Scouts en Gidsen Vlaanderen, Wilrijkstraat 45,  
2140 Antwerpen, 03 231 16 20. De betaling van het abonnement wordt per factuur geregeld.

De persoonsgegevens van alle aangesloten leden werden opgenomen in het ledenbestand van Scouts en  
Gidsen Vlaanderen, conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van  
de persoonlijke levenssfeer. Ze zullen alleen gebruikt worden om je op de hoogte te houden van de activiteiten 
van de organisatie. Je hebt bovendien het recht jaarlijks je persoonlijke gegevens op te vragen en te laten 
verbeteren wat eventueel fout is. Meer informatie kan je verkrijgen bij het Nationaal Secretariaat van Scouts en 
Gidsen Vlaanderen, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen.

Schenkingen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen kunnen steeds gestort worden op rekeningnummer  
(BE 55) 409-6504141-44 BIC KREDBEBB. Giften van minimum 40 euro zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Papier: Over & Weer wordt gedrukt op Cyclusprint, honderd procent gerecycleerd en chloorvrij. Onze drukker ge-
bruikt zo ecologisch mogelijke producten en procedures zodat we dit blad zo milieuvriendelijk als kan produceren.

Hoofdredactie: Mieke Heymans   Eindredactie: Sabine De Schutter 
V.U.: Christophe Lambrechts, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen
Taalcorrectie: Tine Lassuyt, Joris Claus en Alexandre Bazelaire
Opmaak: volta | vormgeving   Drukkerij: Graphius
Foto kaft: Sabine De Schutter

Afzender: Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Nationaal Secretariaat
Wilrijkstraat 45  | 2140 Antwerpen
Tel. 03 231 16 20 | Fax 03 232 63 92
info@scoutsengidsenvlaanderen.be

Werkten mee aan dit nummer: Michael Van Craen, Niek Hoste, Erwin De 
Blanger, Christophe Lambrechts, Tine Smits, Els Van hove, Quinten Quartier, 
Muriel Van der Haegen, Cato Van Roeyen, Marieke Van Broeckhoven, Maarten 
Michels, Martijn Van Cauwenberg, Dries Van Eyck, Linde Maes, Louis Sabbe,  
Laura Van den Brande, Sophie Maussen, Pieter Goris, Sarah Vandenbroucke,  
Inne De Pooter, Maarten Michels

collega. Een leidster die voor het opgaan nog rap 
succes wenst. Het helpt! 

Nog steeds spannend, die speech. Maar ik zie 
ondertussen geen massa meer voor mij, maar 
3500 individuen. Ik wil ze raken, kijken hoe ik 
neuzen in dezelfde richting kan krijgen. Ervaren 
hoe we daardoor meer impact hebben op de 
maatschappij. 

Ik heb als verbondscommissaris geleerd hoe 
scouts en gidsen groeiversterkers zijn. Hoe 
leiding onze kinderen met andere ogen naar de 
wereld leert kijken. Open. Positief. Betrokken. 
Met dat vertrouwen bouwen we een samenleving 
waar we in rechtvaardigheid geloven.

Machtig dat ik dat via jullie mocht leren! 
Ik gun het jullie zelf en ik gun het onze leden. 
Laat de gasten groeien! Ga ervoor!
Succes. Op de groei!

Knikkende knieen 
Of ik gegroeid ben binnen scouting? Uit verschil-
lende uniformen gegroeid, dat uiteraard. Maar 
toch vooral voor de fun bij de scouts gebleven. 
En omdat ik nieuwe dingen leerde kennen. Of ja, 
later werd dat voor de vrienden. En eigenlijk ook 
voor de kansen en de vrijheid die we er kregen. 
En voor de verantwoordelijkheid waar we er 
stapsgewijs altijd meer van mochten dragen. Voor 
de experimenteerkansen. Om iets door te geven 
aan de jongverkenners. Om met de groep op stap 
te mogen gaan. Dus gegroeid? Ja, eigenlijk wel. 
Ferm gegroeid zelfs, van kapoen tot groepsleider.

Ook nu als verbondscommissaris. Eerste speech 
op Herfstontmoeting. Veel leiding duidelijk nog 
niet helemaal wakker. Veel geroezemoes. Knik-
kende knieën, hart kloppend in mijn keel. Dappe-
re poging, dat wel, maar eerlijk gezegd ging mijn 
boodschap toch in de mist.

Jaar na jaar werd die speech een altijd minder 
hoge drempel. De boodschap op scherp dankzij 
onze communicatieman Jan Van Reusel. Een 
mooie kwinkslag in de speech via een andere 

..



Hopper,  
grenzeloos maatwerk  
voor scouting.
Van haring tot groepstent, van kampeerwei tot ingericht kamphuis.

• leiding kampeert gratis bij Hopper 

• groepsaankoop tenten 2017  
bestellen kan tot 15  oktober ‘16.

• de nieuwe jaarthemaT-shirt



Elke Over & Weer laat een scouts- en gidsengroep het achterste van zijn tong zien. 
Zelf invullen? overenweer@scoutsengidsenvlaanderen.be

Deze pagina is van?  

Wie vult dit in?  

Hoeveel leden en leid(st)ers telt jullie groep?  

Een interessant geschiedkundig feit?  

Oprichtingsdatum?  

Hoe ziet jullie speelterrein eruit?  

Oudste leiding/jongste leiding?  

Bijnamen van leiding of leden?  

Aantal koppels onder de leiding  

Het stiekemste kusplekje in/rond de lokalen?   

Wat is de beste kampmaaltijd ooit klaargemaakt?  

Wat was de langste discussie ooit op de groepsraad?   

Wat is een domme traditie binnen jullie groep? 

Waar zijn jullie niet zo trots op?  

Wat wens je je groep toe tegen 2025?  

De voltallige leidingsploeg.
181 leden, 39 leiding, 8 materiaalmeesters en 

Toen het nieuwe leidingslokaal werd gebouwd, verkochten

De 17de Sint-Lambertus werd in 1930 opgericht door Gerard Elseviers.

Oudste: Sofie (25), Inke (18) 

De prijsstijging van consumpties na de activiteit 

Op welpenkamp hebben we ‘de Zorro’s’, een leider en 

De soms rommelige staat van de lokalen.
Mooie nieuwe gebouwen en een even enthousiaste, geëngageerde 

Acht.

Viskes in blik en croques op tweedaagse.
Stiekem kussen lukt niet.

Vache, Bot(k)ser Bram, zussen Pannekoek: Flens & Pannekoek, 

We delen een zandterrein met kleine speeltuin met een lagere school; 

ze stukken van de schoon versierde toog van het oude lokaal om de bouw te financieren. Zo konden 

-meesteressen, 5 mensen vormen ‘Team Event’
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De 17de Scouts Bunt 
Ekeren

mensen een deel van hun jeugd in huis halen.

We hebben dus zeker niet te klagen.

The Machine, Bolle, Koning Joppe (een echte koning!), Pygmee De lee, Vinci, Michi, Hendrolleke

van 60 naar 70 cent is na een jaar voor veel leiding nog steeds een onverwerkt trauma.
En of we na de officiële fusie tussen onze scouts- en onze gidsengroep het nummer van de meisjes 
of de jongens gingen overnemen. (De jongens zijn gewonnen.)

een foerier die ‘s nachts streken uithalen met spullen van de leden. Groot geheim voor de welpen is 
echter dat alle leiding in het complot zit en pas op het einde geloot wordt wie als Zorro betrapt moet 
worden. Die krijgt etensresten van een heel kamp over zich.

en hechte leidingsploeg als nu.


