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VOORWOORD 

 

NIEUWE THEMA’S  … WAAR KOMEN ZE VANDAAN?  
Een poging om door de bril van leiding vandaag te kijken … 

 
Even een jaar terug in de tijd, naar het begin van het scoutsjaar 2011-2012. Plots was daar 
een jaarthema rond armoede. Een gezamenlijk jaarthema dan nog, want nog 6 andere 
jeugdbewegingen deden er aan mee. Een doorsnee leid(st)er vroeg zich af: ‘Waar komen ze 
met dat idee vandaan? Wie beslist er over zo’n thema’s, waarom een thema samen met 
Chiro en co? Waarom ook zo’n zwaar thema?’ 
Mijn antwoord, een jaar geleden, als ik die vragen kreeg: de keuze voor een gezamenlijk 
jaarthema, en dan nog rond een zwaar probleem als armoede, is jaren geleden gemaakt. 
Samen met de andere jeugdbewegingen. Tussen die keuze en de uitwerking én dat 
jaarthema zelf, ligt een moeilijke weg. Een pak van de vrijwilligers en beroepskrachten die dit 
idee goedkeurden, zijn onderweg gestopt, vervangen … maar het idee bleef bestaan. Er 
werden doelstellingen gekozen, die vooral bewustmaking en solidariteit inhielden. Er 
werden spelen gemaakt, teksten geschreven, opgeroepen om een actieweekend te houden 
… er zijn groepen die dat doen. Er zijn groepen die dat een beetje doen, of gewoon niet 
doen.  
 
Scouts en Gidsen Vlaanderen is een grote jeugdbeweging, die vooral draait en leeft dankzij 
vrijwilligers: leiding, groepsleiding, districtsleiding, gouwvrijwiligers, nationale teams …. 
Iedereen speelt een rol, samen maken we onze beweging tot wat ze is. Een jaarthema over 
‘onszelf’ en ons eigen doen en laten is dan ook absoluut terecht!  
‘Scouting? Gewoon doen!’ werd gekozen, omdat de voelsprieten van onze verbondsraad 
daartoe kwamen. Het was voor velen tijd om nog eens een jaar expliciet de kracht van 
scouting op te lichten. Die kracht begint bij dat ene rare woordje … ‘engagement’. Of anders 
gezegd; scouts en gidsen, die bereid zijn, als lid of leiding, DC, gouw, ouder, … om hun rol te 
spelen – letterlijk en figuurlijk. Scouting begint waar mensen iets ondernemen, proberen en 
slagen of zich herpakken. En dat in een sfeer waarin elk talent telt en jij op de rest kan 
rekenen, maar zij ook op jou.  
 
Groepen in onze beweging hebben de vrijheid om zelf stil te staan bij het engagement van 
hun leden en leiding. Scouts en gidsen uit de structuren, proberen groepen dat zo goed 
mogelijk te laten doen. Daarom, ondermeer, deze brochure, een jaarlied, een viering, … 
Lees zeker ook de Over&Weer van juli 2012, die je ook op de website vindt! En achteraan 
vind je contactgegevens van – what’ s in a name – geëngageerde nationale vrijwilligers die 
jullie vragen verder kunnen beantwoorden!  
 
Geniet van dit jaar, have fun in jullie zoektocht met leden en leiding. En wanneer zou dit 
jaarthema later als ‘geslaagd’ beschouwd kunnen worden … misschien als, zoals je in de 
visietekst zal lezen, elke groep, takploeg … een uitdaging kiest en die gewoon zo goed 
mogelijk probeert te doen? Succes!  
 
 
Jan Vansantvoet, verantwoordelijke zingeving.  
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ENGAGEMENT ALS SCOUT OF GIDS (verbondsraad februari 2012) 
 

Jaarthema’s worden gekozen door de verbondsraad. Er liggen telkens 3 uitgewerkte mogelijkheden 
ter stemming voor. Hieronder lees je de tekst die werd voorgelezen over ‘engagement’ en uiteindelijk 
zou leiden tot het jaarthema ‘Scouting? Gewoon doen!’.  

 
 
 

Natuurlijk enten we een jaarthema ook graag op een basispijler. Zeker als onze voelsprieten 
van het afgelopen jaar daartoe oproepen. Het groepsleidingcongres draaide uit op signalen 
als ‘laat ons oudere leden meer zien wat in leiding staan betekent’ en ‘ons imago als scouts 

en gidsen mag nog kracht worden bijgezet’. 
 
 
 

Onze basispijler ‘engagement’ is misschien wel de moeilijkste om uit te leggen, maar die 
signalen draaien wel rond dat woord. Op Facebook lezen we duizenden keren op profielen 
bij hobby’s: ‘scouts’. Maar dekt dat woord dezelfde lading bij iedereen? Wat DOEN al die 

verschillende groepen en takken op zaterdag of zondag? Een maandprogramma kan gauw 
gevuld zijn met  ‘schaatsen, stratego-bosspel, kookvergadering en kampen bouwen’. Leuk. 
Maar als we geloven in ‘iets meer’, betekent dat ook: een vorming volgen die je groep wel 
kan gebruiken. Eens stilstaan bij wat andere groepen of takken doen, om je eigen werking 

scherp te stellen. En misschien vooral: de lat verleggen binnen de krijtlijnen van ons spel. Zo 
wordt een klassiek bosspel plots een wereldreis in de Amazone, en wijzen we onze 

derdejaars op hun voortrekkersrol.  Zo raakt die ene groepsploeg op een districtsraad die 
nooit op HO te zien is, toch op de Hoge Rielen. Zo raakt de discussie over ‘’s avonds grote 
Jan, ’s ochtends kleine man’ dan toch beslecht in een goede grens tussen inspanning en 

ontspanning. In dit voorstel roepen we luid: ‘komaan, ervoor gaan!’. 
 
 
 

Als je nagaat wat er in onze beweging in omloop is aan creatief materiaal, gouden tips voor 
groepsraden, good practices voor totemisatie enzovoort … wil je natuurlijk dat die dingen 

leiding en leden vooruit helpen. We zouden hen én onszelf een jaar expliciet kunnen zeggen: 
‘gewoon DOEN wat scouting gewoonweg allemaal te bieden heeft!’. Zijn dat echo’s van 

‘wees paraat’ of ‘zijt bereid’? Misschien wel ja.  Dus … wie wil er die eeuwige zoektocht naar 
ons engagement  een jaar extra  in de picture zetten? 
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VISIETEKST 

 

SCOUTING? GEWOON DOEN! 
Een gloednieuw jaar scouting komt eraan en dus ook een nieuw jaarthema. 
Hoewel, ‘nieuw’… 

 
Om de zoveel jaar duikt de vraag weer op naar het engagement van leden, leiding en ook 
ouders. Hoe zorgen zij er samen voor dat scouting tof en leerrijk is, een vriendenthuis 
biedt, kinderen en jongeren doet open- bloeien, en ga zo maar door? Er zijn véél 
ingrediënten te bedenken die helpen om scouting zinvol te maken voor iedereen. In deze 
visietekst noemen we er al een pak bij naam. Om het wat overzichtelijk te houden, laten we 
die ideeën op je in zes stadia in scouting, lees vooral verder! 
  
Eén ding is zeker. Willen we dat wijzelf, onze leden en onze omgeving trots op scouting zijn 
(en blijven), dan mag ons engagement niet bij woorden blijven. Actie dus: Scouting? 
Gewoon doen!  
 

LID WORDEN… 
Inschrijvingsformulier invullen, oké. Maar wat speelt nog allemaal een rol om leden echt lid 
te kunnen laten worden? 

 Heeft het die nieuwe kapoen of verkenner op maat van zijn/ haar leeftijd en afkomst 
voldoende info over scouting in jouw groep?  

 Verwelkomen we nieuwe leden met voldoende zorg? 

 Zijn ook de ouders ‘mee’, en vertellen we onze verwachtingen tegenover hen om 
vergaderingen, weekends en kampen vlot te laten verlopen? 

 

… LID ZIJN… 
Vrij spel kan eens leuk zijn, maar scouting is natuurlijk niet uitsluitend vrij spel.  We nemen 
onze kapoenen 'gewapend' met zaklamp mee in hun eerste duister bos en al regent het 
pijpenstelen, onze zotverklede givers bijten door tot ze hun geheime bestemming bereiken. 
We doen het gewoon! Op het einde van elke straffe ervaring en verlegde grens, zeggen we 
die leden: ‘ Goed gedaan, zeg!’  
Soms vinden leden een spel te gek, soms ook niet, maar scouting is: give it a chance, just do 
it, en oordeel achteraf!Toch is ‘Lid zijn’ ook: ‘betrokken worden ‘. Want hoeveel trotser en 
meer gemotiveerd zijn onze leden wel niet, als ze mogen mee beslissen wat ze gaan doen?  
 

… LID BLIJVEN… 
Van tak veranderen is altijd een beetje nieuw zijn in scouting. En als kapoen overgaan naar 
de welpen  is iets heel anders dan pakweg de gidsentak inruilen voor de jintak.  Zijn onze 
takovergangen uitdagend en positief voor iedereen? Maar ook: dagen we onze leden 
positief uit om zich ‘te smijten’ in een nieuw luik van hun carrière? En als leden bij hun 
huidige tak blijven:  vertellen we hen dan op kamp dat ze volgend jaar nestleider of 
patrouilleleidster kunnen worden, en wat dat zoal inhoudt? Houden we met onze leden 
gesprekken over de plaats van scouting tegen de achtergrond van hun drukke bestaan – 
thuis, school, de turnkring of de fanfare, oma en pépé, de tekenacademie, internet en 
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festival huppeldepop? Durven we een jonggids die plots minder komt opdagen, vriendelijk 
aan te spreken: "Wat scheelt er en hoe lossen we het op? "  
 

 … LEIDING WORDEN… 
Zo spraken alle groepsleid(st)ers op hun congres in 2011: ”Laat ons oudere givers en jins 
méér tonen wat leiding in onze groep allemaal doet, wat van hen verwacht zal worden”.  
Maar ook:“ We moeten naar hun vragen luisteren en hun interesses ernstig nemen. Op die 
manier kunnen we givers en jins tijdig helpen en bijstaan om al hun onzekerheden van de 
baan te werken.” Dit jaarthema biedt het ideale moment om toch maar eens een draaiboek 
‘leidingsindeling te maken’! Ken je de cursus voor Jins (‘jintro’) of ‘animatorcursus’ voor 
leiding?  Bijna gratis en ‘goed poeier’ om als leid(st)er sterk(er) in je schoenen te leren staan! 
Niet te vergeten: tijdens het straffe jaar 2012-2013, verschijnt een zéér handige publicatie 
“In” Leiding’.  Daaruit kan je een pak wijsheden halen om jezelf als leiding te ontplooien. 
 

… LEIDING ZIJN… 
Leiding zijn is niet alleen ergens een namiddag in het weekend. Maar ook: takraad, 
opruimen, eetdagen organiseren … . Laat dit een jaar zijn van een open discussie over 
engagement: “ Wat moet iedereen doen in je groep, welke engagementen zijn surplus? En 
waarom?” 
Ontdek de wondere wereld van jullie blinde vlek als groep, of dat nu deelnemen aan 
Herfstontmoeting is, een techniekenvorming of een pracht van een goede daad verzetten!  
Vraagske nog: dagen we elkaar voldoende uit als leiding onder elkaar? Zeggen we 
voldoende tegen de stille genieter, ‘jij een idee? Laat gerust horen!’ en tegen de 
slaapdronken leiding ‘opstaan en gaan!’ …?  
En last but not least, houden we voldoende ontspanning met iederéén van onze 
leidingsploeg, als vrienden onder elkaar? Ontspannen samenzijn vergroot de kracht voor 
nieuwe gezamenlijke inspanningen! 
 

 … EN LEIDING BLIJVEN! 

Want zij die leiding gaan worden, hebben nog het meest van al iets aan leiding met ervaring. 
Beste ‘anciens’: als je twijfelt over dat extra jaar leiding geven, bedenk dan dat jouw kennis 
veel kan betekenen voor anderen. Een generatiekloof(je) zal altijd bestaan omdat de tijd niet 
stilstaat, maar als ‘ancien’ kan jij wel inspireren! 
Toch je hoogtepunt bereikt als leid(st)er, maar zin in iets nieuws?  Wees welkom in je 
district, gouw of in een nationale ploeg, waar voor elk wat wils te vinden is! Ook voor 
mensen zonder een verleden in scouting is daar plaats! 
 
 

“SCOUTING? GEWOON DOEN!”  BETEKENT DUS: 
… dat jij als leid(st)er en jullie als tak, als leidingploegje, als groepsraad zelf bepalen welk 
ideeën het meest jullie aandacht verdienen.  
Beschouw het als voorzetten die jij, die jullie, binnenkoppen. Succes met het scoren, en 
vergeet niet … wie ‘niets’ doet, kan ook ‘niets goeds’ doen!  
 

De nationale leiding. 
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3 KENTEKENS, EN WAAR ZE VOOR STAAN  

 

   
 
 

WAT JE MOET WETEN OVER DE 3 VERSCHILLENDE 
JAARKENTEKENS… 

  
Dag toffe leden allemaal,  
Dag beste leiding, 
Dag papa’s en mama’s!  
 
 Je hebt het misschien al gemerkt in dit nieuwe jaar: dit jaar zijn er 3 jaarkentekens. Daar 
hoort een woordje uitleg bij! 
 
Een jaarkenteken heeft te maken met het jaarthema, en dat luidt dit jaar: ‘scouting?Gewoon 
doen!’. ‘Wat’ moeten we doen, vraag je je dan misschien wel af. Wel: we willen ons dit jaar 
3 vragen stellen! 

 Wat moeten allemaal doen, zodat nieuwe leden en nieuwe leiding zich thuis voelen 

in hun groep, wat moeten we ze vertellen over scouting? Dit jaar staan we dus extra 

stil bij wat het betekent om lid of leiding te worden, en dat beelden we uit door het 

kenteken met de bergbeklimmer: dat mannetje is bezig met de berg van scouting te 

beklimmen. 

 Wat moeten we doen, zodat leden en leiding goeie scouts en gidsen voor elkaar zijn? 

We willen dit jaar onszelf uitdagen om goeie afspraken te maken en rasechte 
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scoutsactiviteiten te doen. Pas dan is scouting top! Dat beelden we uit door de 

leidster en het meisje, die op de top van de berg staan. 

 Wat moeten we doen, zodat leden en leiding graag blijven komen – en zoals je op het 

derde kenteken ziet, hun tent op de berg laten staan? We willen dit jaar extra ons 

best doen om niemand te zien afhaken. Bij ons dus geen pesterijen, wel een 

telefoontje als iemand plots niet meer komt, of een goed gesprek met wie een 

probleem heeft. 

We willen iedereen de kans geven om lid of leiding te worden, te zijn en te blijven. En die 3 
belangrijke stappen beelden we uit in 3 kentekens! 
Maakt het uit welk kenteken je draagt dit jaar? Wij denken van niet. Het belangrijkste is dat 
in een tak of groep alle kentekens aanwezig zijn, wie welk ook draagt. Zo herinneren we 
elkaar een jaar lang aan wat je hier hebt gelezen. Wil je ze alle 3, dat mag gerust. Maar nu 
weet je dat achter elk kenteken een even waardevolle boodschap zit! 
 

Een stevige linker, en maak er gewoon een superjaar van!  
De nationale leiding. 
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JAARLIED 

 
KARREE KONFITUUR – SCOUTING? GEWOON DOEN! 

INTRO:    Em – C – G –D  

Em            C              G                        D 
Schuif uw TV opzij,  zet Facebook maar uit 

Em                       C  G      D 
De week vliegt snel voorbij als ‘t weekend een doel heeft 

Em           C              G      D 
Hoelang hoor jij erbij? Tien jaar of een week? 

Em  C      G      Asus 
Zet u gerust naast mij, en zing maar waar ge voor leeft! 

 

 
REFREIN 
 
Em  Am      G  D     Em 
Scouting!         Schouders eronder              Wo-oh-ohw 
 
      Am         G  D      Em 
Scouting! Al zijt ge leiding, Jonggids of kapoen 
 
Em     Am                G D     Em 
Scouting! Maak het bijzonder     Wo-oh-oh 
 
Em Am G 
Scouting         GEWOON DOEN 
 
 
Mijne das is mijn trots, mijn hemd is bekend 
beklim de hoogste rots, boven weerklinkt onze kreet 
Verleg maar mee je grens, je blijft wie je bent  
Hier wordt gezongen en gewerkt, ook gelachen, gezweet 
 
 
 
REFREIN… 
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BRIDGE: 
Am  Bm C 

Scouting zit in ons lijf! 
Em Bm D 

Regen doet ons niets 
Am  Bm C 

ik word, en ben en blijf 
Em Bm D 

een echte scout of gids! 
 
 
Stamp maar mee iets uit de grond, uw stem is iets waard 
Smeed een plan waarbij je ieder en alles verbaasd  
bouw kastelen, maak het bont! Sta altijd paraat  
Jouw energie zorgt dat er leven door de groep raast  
   
 
 
REFREIN … 
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JAARTHEMAVIERING 

 
SCOUTING? GEWOON DOEN ! 

 
OPENINGSGEBED 
 
Pr.: God,  

we weten het eigenlijk wel: 
Onrecht stopt niet  waar een baas zegt: 
“Nu is het gedaan.” 
Onrecht stopt waar vele mensen samen 
op de bres gaan staan. 
Opkomen voor het goede vraagt veel moed 
en is niet zonder gevaar. 
Maar met uw hulp, Heer, 
kunnen we het gewoon doen en steunen we elkaar. 
Amen. 

VERGEVINGSMOMENT 

 
Pr.: Vergeef ons 

als wij niet zo zorgzaam handelen 
als Gij het van ons verwacht, 
wanneer wij mensen overlaten aan zichzelf. 
 

Lezer: Maak ons bereid om elkaar, 
ondanks alles, 
altijd weer nieuwe kansen te geven, 
soms tegen beter weten in. 
 

Lezer: En als het kwaad van de liefdeloosheid 
sterk opdringt vanuit ons eigen hart 
en vanuit de wereld, 
hou het ver van ons 
en laat de kracht van uw goedheid 
en vergeving het altijd halen 
op onze traagheid en onmacht 
zodat we het ‘doen’ gewoon zullen vinden. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Lezing uit het Evangelie volgens Lucas (9, 23-26). 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven 
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wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het 
behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of 
schade toebrengt? Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de 
Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die 
hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft.  
 

Kort woordje van de priester/voorganger  

 
VOORBEDEN 

Pr.: Onnoembare en Nabije 

 als Gij ons geschapen hebt, 
 als Gij ons gewild hebt op deze aarde 
 dan is het opdat wij niet verloren zouden lopen 

maar vrede zouden kennen 
die met recht Uw vrede mag genoemd worden. 
Daarom vragen wij U spontaan te bidden om gerechtigheid 
waarin de zucht naar eigen veiligheid 
wordt overwonnen. 

 
Lezer: Wij keren ons tegen het pessimisme dat zegt 
 dat wij, hoe dan ook, dezelfde wereld en 
 dezelfde mensen zullen blijven: 

ons eigen geluk veilig willen stellen ten koste van de ander, 
 niet vatbaar voor ommekeer ten goede, 

voor verandering tot vrede. 
‘Gewoon doen’ kan voor iedereen gelden 
wanneer wij elkaar respecteren, geen pijn of verdriet aandoen. 
Keer onze onmacht en doe ons leven vanuit uw kracht. 

 
Lezer: Bidden wij ook voor allen die een grote naam hebben, 
 voor regeringsleiders en voor allen die 
 door woord en inzicht invloed uitoefenen 
 op de situatie in de wereld: 
 dat zij niet langer het onrecht dulden, 
 niet onbeheerst en onberaden beslissen 
 over de toekomst van anderen en 
 nooit geweld als oplossing aanvaarden. 
 Gedenken wij ook allen die leven 
 in de schaduw van het grote wereldgebeuren, 
 zij die in stilte liefde geven en goed zijn, 

gewoon het goede doen; 
 dat zij staande blijven in ons midden. 
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Dienst van de tafel 

Pr.: Zoals vele graankorrels, eens verspreid over de akkers, 
 bijeen zijn gebracht in dit brood, 
 zo komen wij hier met vele gezichten en handen 
 samen rond deze tafel. 
 Dat wij worden als dit brood 
 Teken van leven doorheen de dood. 
 
 Gerijpt en geplet zijn vele druiven om te worden tot 

deze wijn. 
 Mogen ook wij, gerijpt en gekneed, 
 leven brengen aan elkaar. 
 
 Dit brood en deze wijn dragen wij als gave tot U, 
 onnoembare en nabije God. 
 Draag Gij ons leven. 
 
 
TAFELGEBED  
 
Pr.: Steeds opnieuw keren wij terug, God, 

naar het woord en het voorbeeld van onze Heer Jezus. 
Want hierin straalt uw heilige Geest als krachtbron voor alle tijden. 
Wij willen gedenken met welke geestdrift Hij is rondgegaan. 
Zovele mensen werden geraakt door zijn vurigheid, 
door zijn tederheid, door zijn vergevingsgezindheid. 
Hij werkte bevrijdend voor allen die Hem mochten ontmoeten 
en toen Hij op het kruis zijn laatste adem gaf voor allen, 
is ook zijn liefde over de wereld uitgegaan, 
een lopend vuur dat mensen in beweging brengt, 
een kracht die sterker is dan elke storm. 
Onuitwisbaar staat het voor onze ogen 
telkens wij ons omkeren 
naar die laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. 

 
 Hij moedigde mensen aan, 

Hij schonk vergiffenis telkens weer. 
Hij gaf zich aan ieder die zich klein en weerloos voelde: 
Hij werd één van hen. 
 
Hij werd één van hen door zich te breken en te geven, 
door brood te zijn voor anderen. 
Daartoe nam Hij brood, bracht U dank, brak het 
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
NEEM EN EET, MIJN LICHAAM VOOR U,  
DOE DIT TOT MIJN GEDACHTENIS. 
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Na de maaltijd nam Hij de beker en zei: 
DIT IS MIJN BLOED DAT VERGOTEN WORDT TOT BEKRACHTIGING 
VAN EEN NIEUW EN BLIJVEND VERBOND.  
DOE DIT OM MIJ TE GEDENKEN. 
 
Ja, Heer God, wij erkennen dat uw Geest van Liefde 
machtiger is dan alle zonde en kwaad. 
Gij hebt Jezus niet doen ondergaan in dood en verlatenheid. 
Daarom durven wij vragen: 
laat ook ons niet ondergaan in de onzekerheid van de dagen, 
in vertwijfeling of wanhoop. 
Houdt ons open en ontvankelijk en laat ons het goede gewoon doen. 
Maak ons tot broeders en zusters voor elkaar, 
die elkaar steunen en troosten. 
Geef ons eerbied voor oud en jong. 
Dat wij niet oordelen op eigen gezag, 
maar overal het goede doen groeien. 
 
Geef aan hen die ons begeleiden, 
de wijsheid en de moed die nodig is in deze tijd. 
In dit gebed weten wij ons verbonden 
met vele oprechte mensen, 
die ons zijn voorgegaan, 
alle gelovige getuigen en heiligen, 
maar ook onze dierbare familie en vrienden, 
die reeds gestorven zijn. 
 
Zo durven wij samen een nieuwe toekomst verwachten. 
Wij zijn uw kinderen, levend tussen hoop en vrees, 
maar gesterkt door uw genade, door Jezus onze Heer. 
Want door Hem zal eens alles U aanbidden, goede Vader, 
verbonden in dezelfde Geest, 
van nu af en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Pr.: Bidden/zingen we dan samen het gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft: 
 
Allen: Onze Vader ... 
 
VREDEWENS 
 
Om gerechtigheid was het Jezus te doen, 
radicaal engageerde Hij zich voor de zwakken en misdeelden. 
Geweldloos bleef Hij tot het einde. 
Daarom werd Hij de hoeksteen van de stad van vrede, 
een voorbeeld gaf Hij ons, een manier van leven die authentiek is 
en gelukkig maakt. 



15 

 
Moge zijn vrede u dichtbij zijn. 
Als je gelooft dat wij elkaar gelukkig kunnen maken, 
als je heelheid verlangt 
en je bereid bent de anderen te aanvaarden, 
geef een hand aan wie naast je zit, 
en wens je buur de vrede. 
 

COMMUNIE 

 
Brood en wijn delen: een etappe op de weg voor we weer opbreken. 
Vooruitgrijpen op wat nog niet is: mensen die samen delen. 
Gewoon doen wat we zeggen. 
Kom en weet dat we op elkaar aangewezen zijn. 
 
Zie, dit is het lichaam van Christus: 
Antwoord op wat je zelf bent: Amen. 
Wees wat je ziet en ontvang wat je bent. 
 
Na de communie zingen wij het beloftelied: 

Wij hebben U, O Jezus, plechtig beloofd 
U altijd te erkennen als opperhoofd. 

Refrein: 
Geef dat w' U minnen zouden,  
steeds meer en meer. 
Help ons belofte houden 
Jezus, onze Heer 

Wij hebben het gezworen, dat Gij steeds zoudt 
Ons hoofd en leider wezen, als Opperscout. 

refrein 

Wij zullen gans ons leven, lijk Gij het geboodt 
U volgen en U dienen, tot aan ons dood. 

refrein 

 

Of het lied ‘Ik beloof’: 
 

luister even wat Ik zeggen ga  
(ik) doe mijn belofte beloof het, ja 
Ik kijk om me heen om dan verder te gaan 
hink,stap, spring Ik kom er aan 
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refrein: 
Ja ik ga achter mijn belofte staan 
als scout en gids wil ik daar voor gaan 
ja samen achter de belofte staan 
als scout en gids willen we daar voor gaan 
 
Ik zet me in voor iets groots of klein 
voor mijn groep wil ik er altijd zijn 
we kunnen veel meer daar geloof ik in 
schouders er onder we vliegen er in 
 
refrein 
 
alleen met zijn allen met zijn allen alleen 
ontdekken een grotere wereld om ons heen 
Zo samen begrijpen waar het eigenlijk om gaat 
Een mooiere wereld die lekker rond draait 
  
want ik beloof … als scout en gids … (2x) 
refrein: 
Ja ik ga achter mijn belofte staan 
als scout en gids wil ik daar voor gaan 
ja samen achter de belofte staan 
als scout en gids willen we daar voor gaan 
 
een knoop in de das ik zal er echt voor gaan 
soms met vallen dan weer opstaan 
Ik hoop wat we doen echt zinvol is 
In stad, zee of boom in iets meer dan er is 
 
 want ik beloof …  als scout en gids …  want ik beloof … 

SLOTGEBED 

God, 
het is erg verleidelijk 
om in oude ruzies 
en in gekende groepjes 
terug te vallen. 
We hebben nood aan een plan. 
Inspireer ons 
tot concrete stappen, 
tot dingen om te doen 
voor een blijvende vrede. 
Dan blijft het niet bij dromen en woorden, 
maar maken we er samen iets tastbaars van.  
Amen. 
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GEWOON DOEN    

GEWOON DOEN: NIEUWE LEDEN EN OUDERS WERVEN!   

 

ZO KAN HET OP SCHOOL… 
 Contacteer de school of scholen in je buurt, en vraag of je een middagspeeltijd 

creatief mag invullen! Je komt met de leiding in uniform en neemt de bengels van 

eerste leerjaar met de juf of meester mee. Na een kringspel met de klas geef je de 

kinderen een briefje mee met een korte uitleg over jullie groep, contactgegevens van 

jullie als leiding en alle info over jullie eerste vergadering!  

  Je kan ook met een eenvoudig gesjord scouting-marktkraampje op de speelplaats 

staan, waar je ouders actief aanspreekt, terwijl ze wachten op het belsignaal waarop 

hun spruiten naar buiten hollen. Hang een paspop met uniform op, foto’s van het 

afgelopen kamp, voorzie ballonnen met je eerste maandprogramma eraan … 

natuurlijk mits toestemming van de school!  

  Misschien mag je voor één keer wel eens zelf voor de klas staan? Een gek toneeltje 

doen waarin een als kapoen verklede leiding vertelt wat hij het afgelopen jaar heeft 

meegemaakt? Of wordt een reisje door de wereld tijdens de turnles voor één keer 

door jullie als leiding in elkaar gestoken?  

  Je hoeft niet per se (alleen) nieuwe kapoenen zoeken! Elke groep kent een eigen 

ledenverloop, waarbij de ene een wachtlijst moet gebruiken en de andere juist extra 

leden zoekt. Potentiële welpen en kabouters kun je even goed in hun 

schoolomgeving met een bezoekje verblijden. En vergeet ook het zesde leerjaar niet! 

Al begin je pas als jongverkenner of jonggids, voor scouting is het nooit te laat, toch?  

 
 
MOET LEIDING HUISBEZOEKEN DOEN? 
Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de situatie van je groep, en een stuk ook van de 
leeftijd van je leden, én de ervaring van je leden en hun ouders … 
 
Jonge leden, en hun ouders, hebben er doorgaans véél aan als ze de leiding eens in hun 
living kunnen aantreffen. Dat hoeft niet lang te zijn: als iedereen van de leiding kort kan 
zeggen wie hij of zij is, studeert of werkt, er veel zin in heeft … krijgt een gezin al een grote 
vertrouwensboost. Ouders kunnen vrijuit hun vragen stellen, en als leiding kan je ook zelf je 
verwachtingen meegeven: begin- en einduur van je activiteiten, erop rekenen dat ouders 
instaan voor vervoer naar een weekendplaats, geen dure spullen meegeven op 
vergaderingen en weekends/kampen aan de kinderen … 
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Natuurlijk: je kan soms niet iedereen apart die tijd geven. Als je een te groot ledenaantal 
hebt om overal langs te gaan voor die eerste vergadering, zijn er andere manieren mogelijk. 
Het meest voor de hand liggend is een infovergadering voor alle ouders van je leden, zodat 
de mensen die een vraag hebben de kans krijgen om die ook te stellen. Tegelijk zien de 
ouders jullie lokaal, de andere ouders en kinderen. Voor eerstejaars of geheel nieuwe leden 
blijft een huisbezoekje toch een aanrader! Ook als dat oudere leden zijn. Ouders die voor de 
eerste keer een giver hebben rondlopen, hebben misschien vragen over de eigenheid van 
een givertak en wat er voor hun zoon of dochter nu verandert, buiten dat ze weer de jongste 
zijn.
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GEWOON DOEN: INFORMEREN, VERWELKOMEN EN 
ACTIVEREN!  

Boze ouderreacties over vuile kleren, uitgelopen activiteiten of ongepast 
taalgebruik. Jezelf ook al de kop gebroken over wat je ouders wel of niet moet laten 
weten? Hoe je überhaupt met ouders moet omgaan? Lees dan vooral verder! (en 
anders ook … :-)) 

 
 
Één gebeurtenis, drie reacties… 
 
‘Neen, ik heb mijn dochter niet met een 
gerust hart achtergelaten op de 
weekendplaats. Vooraf hadden we een 
wegbeschrijving gekregen, maar die klopte 
niet, waardoor we vrij laat op de 
weekendplaats aankwamen. Eenmaal 
daar, moest het slaaplokaal van de 
kinderen nog leeggemaakt worden. 
Bovendien was het overal ijskoud. Ik vind 
het vooral bedenkelijk dat wij als ouders 
dat karwei op gang moesten trekken. De 
leiding hielp wel mee, maar door heel de 
situatie was niemand van hen met de 
kinderen bezig…’ 

(Nele, mama van Imke) 
 
 
‘Ons Elize is goed vertrokken. De aankomst 
verliep wat rommelig omdat het 
slaaplokaal nog vol stond met tafels en 

stoelen, maar dat was snel opgelost. Zo 
konden wij ons als ouders ons nog eens 
nuttig maken. Als oud-leider ken ik de 
huidige leiding een beetje. Nu is het aan 
hen hé, het zal wel plezant worden. En 
zo’n chaotische aankomst, dat 
hoort er bij.’ 

(Hans, papa van Elize) 
 
 
‘Ik heb ook in deze groep in leiding 
gestaan vroeger, samen met Hans, papa 
van Elize. Voor hem was die aankomst niet 
zo’n probleem. En zelf weet ik ook dat de 
leiding lang niet zo oppervlakkig is als ze 
leek op dat moment, maar ik begrijp de 
bezorgdheid van Nele ook. Zij liet haar 
dochter Imke duidelijk niet graag achter, 
omdat ze initiatief en betrokkenheid miste 
bij de leiding…’ 

(Kathleen, mama van Bram) 

 

Ouders zien scouts- en gidsenleiding vooral bij het begin en aan het einde van de 
activiteiten. Hét moment dus om een goede indruk te maken. Onderstaande checklist kan 
helpen om het vertrouwen van veel ouders in jullie te versterken! 

 
 
 
Start (opening vergadering, aankomst 
weekend, kamp,…) 
De eerste - enthousiaste - indruk is goud 
waard! Wacht niet tot ouders je zelf 
aanspreken. Klim op de schouders van die 
medeleider en licht toe wat je wil/moet 
vertellen. 
Verdeel de taken vooraf: wie neemt het 
woord? Aan wie mogen de ouders de 

medische fiches afgeven? Welke leid(st)er 
verzamelt de kinderen?  
Probeer bij weekends en kampen altijd ter 
plekke te zijn voor de ouders en de 
kinderen toekomen. Zo kan je 
onverwachte problemen al opvangen, 
verwarming inschakelen, een 
welkomstboodschap ophangen,… 
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Einde (afsluiten vergadering, vertrek 
weekend, kamp,…) 
Slotmomenten zijn voor leiding altijd druk: 
verloren voorwerpen verzamelen, zorgen 
dat alle rugzakken goed ingepakt geraken, 
knutselwerkjes die mee naar huis moeten 
klaarleggen … 
Begin op tijd op te ruimen en voorzie voor 
die fase voldoende tijd! Een halfuur voor 
de ouders ‘officieel’ hun spruiten ophalen, 

zou de opruimfase achter de rug moeten 
zijn. Zo kan je er nog een laatste lap op 
geven met je kapoenen: een laatste 
zangstonde, pleinspel, … Ook daarbij is het 
handig als je de taken onderling verdeelt: 
iemand die de ouders ontvangt, iemand 
die met de kinderen bezig blijft, iemand 
die aan ouder X vertelt dat kapoen Y zich 
niet echt lekker voelt,… 

 
 
Website/ledenblad (communiceren over 
je activiteiten met ouders) 
De boodschappen die ouders van jullie 
krijgen, hoeven niet beestig creatief te 
zijn. Natuurlijk is dat niet verboden, maar 
zorg er vooral voor dat je berichten 
duidelijk en volledig zijn. Zo vermijd je 
misverstanden en onnodige 
teleurstellingen. Ga altijd na of je alle W’s 

hebt beantwoord: Wie? Wat? Waar? 
Wanneer? Waarom? Anderzijds zijn die 
kanalen de ideale media om de kapoenen 
zelf te laten vertellen over wat ze hebben 
meegemaakt bij de scouts en gidsen. Een 
guitige getuigenis en een fleurige foto van 
een activiteit en  ouders weten weer wat 
meer! 

 
 
Kledij en andere spullen 
Kledij is een heikel punt, zeker bij ouders 
van kapoenen. Denk vooraf goed na over 
activiteiten en geef duidelijk aan welke 
kleren en spullen de kinderen zeker 
kunnen gebruiken: regenjas, laarzen, 

slaapzak, zaklamp, knuffel, kleren die echt 
vuil mogen worden, voldoende 
reservekledij… Voor leiding allemaal 
vanzelfsprekend, voor ouders van 
kersverse scouts en gidsen niet altijd! 

 
 
 
Veiligheid, gezondheid, slaaptijd,… 
Ouders zijn bezorgd en willen gewoon 
weten of jullie goed voor hun kinderen 
gaan zorgen. Je kan heel veel onzekerheid 
en ergernis voorkomen door duidelijk te 
maken dat ook jullie bezig zijn met 

veiligheid en gezondheid. Laat zien hoe 
jullie het speelterrein afbakenen. Leg uit 
wat jullie doen met de meegereisde 
snoepjes in die rugzakken. Hoe laat gaat 
het licht uit? Wie slaapt er bij de 
kinderen? 

 
 
Inkleding 
Ouders en leden toespreken is voor veel 
scouts- en gidsenleiding niet de meest 
favoriete job. Om je verlegenheid te 
overwinnen, bestaan er ijsbrekers: 
verkleed durf je vaak meer dan in gewone 

kleren en enthousiaste kinderen zorgen 
voor enthousiaste ouders. Ook een instap-
doemoment (ook voor ouders) kan 
wonderen doen, zo zien ouders meteen 
hoe jullie de dingen aanpakken. 
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Is elke ouderlijke opmerking te 
vermijden? 
Neen. Maar bovenstaande richtlijnen 
zullen je geen windeieren leggen. Toch 
een kink in de kabel met een ouder waar 
je zelf niet uitgeraakt? Ga de confrontatie 
dan niet uit de weg! Andere leiding, 
groepsleiding of oud-leiding kunnen je 

ongetwijfeld bijstaan. En vergeet niet: 
jullie hebben zelf ook rechten. Een kapoen 
die bijvoorbeeld altijd te laat op de 
vergadering aankomt, zal daar zelden zelf 
iets aan kunnen doen. Zouden veel ouders 
het niet logisch vinden dat je hen daarover 
aanspreekt? 
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GEWOON DOEN: ZORGEN VOOR EERSTEJAARS! 

 

 
TOCH (NIET) ERG OM DE ‘EERSTE’ TE ZIJN … ? 
Nee, we hebben het even niet over om het eerst een soepkom leegeten of om als eerste te 
mogen kiezen welk kringspel we beginnen. Wel over eerstejaars te zijn, of dat nu is als 
kabouter, dan wel als verkenner of leiding. Laat ons oppassen met veralgemenen, maar 
enkele fenomenen met dat eerstejaars zijn, lijken toch vaak de kop op te steken. Zo zien we 
in de ledenstatistieken een terugval bij 11- tot 12-jarigen, de overstapleeftijd naar 
jongverkenners, jonggidsen … 
 
De moeite dus om even stil te staan bij eerstejaars in deze tak!  
 
 

‘EERSTEJAARS DOEN DEN AFWAS’ 
Misschien wel bij jongverkenners en jonggidsen een knoert van een cliché: de eerstejaars 
krijgen de spons, keukenhanddoek, en vooral de zwarte kom toegeworpen.  
Of dat erg is? Tja. ‘Neen’, zal je horen, want iedereen doet als eerstejaars het vuile werk. ‘Ja’ 
zal een ander beweren, want zulke taaie gewoontes houden een mentaliteit in stand, dat de 
eerstejaars die vandaag ondergaan, de wraaknemende tweedejaars zijn van morgen.  
 
Hoe zit dat nu, mag je als leiding deze zulke clichés laten voortleven, of net niet? Wij denken 
alvast dat ook hier 1ste – 2de – 3de jaarskwesties een beetje ruimer bekeken moeten worden. 
 
 

DE DEUGD VAN PATROUILLEWERKING …  

 Bij jonggivers is patrouillewerking ook in de 21ste eeuw een superhandige aanpak om 

je leden met leeftijdsverschillen te laten omgaan. Zo kan je de activiteiten voldoende 

variëren: eerstejaars kunnen al eens in een aparte groep een opdracht krijgen, een 

spel doen … maar door vaak genoeg met je patrouilles te spelen, dwing je de groep 

om over de leeftijden heen samen te werken.  

 Ander voordeel: je kan derdejaars aanpakken op hun eigen houding tegenover hun 

patrouille: zo zal de ene een compliment verdienen omdat die zijn troepen eerlijk  

taken geeft, terwijl een andere derdejaars te horen krijgt dat hij daar beter een 

voorbeeld aan zou nemen.  

 Volgende tips zijn handig om een goeie sfeer te scheppen in patrouilles:   

 Neem je derdejaars, tweedejaars én eerstejaars af en toe eens apart op een 

rustige plaats. Laat ze, hoe kort ook, zelf vertellen wat er aan hun rol en 

positie in de groep plezant is, of net niet. Daag hen uit om mee oplossingen te 

zoeken. 

 Maak tijd voor een opening en afsluiter van je vergadering, waar je als leiding 

zegt wat je te zeggen hebt aan elke patrouille. Een dikke merci voor de 

opgeruimde kampvuurkring, of een vermaning voor de pestsfeer tijdens dat 

ene spel, zorgen voor structuur naar de leden toe.  
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 Zeker als je lokaal dat toelaat, kan je elke patrouille een stuk eigen ruimte 

geven. Elke patrouille maakt een eigen zithoek, hangt er zijn eigen posters of 

foto’s, waarbij een groepsfoto van de patrouille zeker niet mag ontbreken. Als 

een patrouille voor een spel dan iets moet voorbereiden of de koppen bij 

elkaar moet steken, gebeurt dat in ‘hun’ stukje ‘eigendom’.  

 Laat elke patrouille met de fiets komen, en laat ze zich verkleden in de meest 

maffe wielerploeg. Een wedstrijdje op de plaatselijke parking met gele, 

groene trui, bollekestrui en enkele verzonnen truien, en de teamgeest zal 

gauw aangewakkerd zijn!  

 

EERSTEJAARS IN ANDERE TAKKEN?  
Natuurlijk zijn eerstejaars in elke tak aanwezig, en vragen ze allemaal op maat van hun 
leeftijd en groeifase om bepaalde aandacht: 

 KAPOENEN verschillen als eerstejaars van tweedejaars, omdat ze ook pas in de lagere school 

zitten en dus nog niet lezen of schrijven. De meesten zullen nog niet (vaak) zonder ouders op 

pad zijn geweest, zoals tijdens een kerstweekend gebeurt. Gewoon die zaken beseffen als 

leiding, en je afvragen ‘maken we het niet té moeilijk’,  helpt al een pak!  

 KABOUTERS EN WELPEN zijn takken met eveneens een groot verschil tussen eerstejaars en 

de rest. Door een nestwerking te organiseren, kan je zoals bij de jonggivers met 

patrouillewerking al heel wat ongemakken bij eerstejaars wegnemen. Zorg dat alle 

eerstejaars in een nest worden ingedeeld met iemand waar ze zich zeker goed bij voelen. 

Houd zeker rekening met ‘het nieuwe’ voor eerstejaars: niets zo erg als uitgelachen worden 

door de andere welpen als je bij een woudloperskeuken niet weet hoe een aardappel wordt 

bereid. Laat de derdejaars maar eens om ter best uitleggen aan de jongsten hoe dat moet! 

 GIDSEN EN VERKENNERS zijn ook niet dezelfden als je ze in september aantreft. Niet-

eerstejaars zijn vaak al op elkaar ingespeeld, hebben net een kamp gehad waar ze op zijn 

pubers nog vaak stoer naar verwijzen, mogen al iets meer …  Vergeet als leiding niet: die 

tweede- en derdejaars hebben daar het recht toe! Eerstejaars die er stilletjes bijzitten, onder 

de indruk lijken van wat ze opvangen, kan je als leiding best betrokken houden. Vraag hen op 

een rustig moment waar zij zoal mee bezig zijn, of ze de stap naar de givers goed verteren, 

en grijns eens tegen hen dat die derdejaars het toch goed kunnen uitleggen! Je toont 

daarmee aan alle leden dat het geheel van de groep voor jou belangrijker is dan de grootste 

mond altijd aandacht te geven.  

 LEIDING – we zouden het haast vergeten – begint ook als ‘eerstejaars’. De veranderingen zijn 

niet min, nu ze zelf verantwoordelijkheid dragen. Als oudere leiding of groepsleiding ga je er 

liefst niet te hard van uit ‘dat ze alles wel ergens onderweg zullen leren’. Dat klopt wel voor 

heel wat zaken, want een tof spel maken moet je al doende leren. Maar omgaan met ouders, 

afspraken over jullie leidinglokaal, wat er op een planweekend allemaal zal besproken 

worden, welke andere taken de leidingploeg verdeeld buiten de ledenwerking zelf … al die 

nieuwigheden leg je beter wél al eens uit. Druk nieuwe leiding op het hart dat er geen 

stomme vragen bestaan, zodat ze ook spontaner de neiging gaan hebben om te vragen wat 

ze (nog) niet weten! 
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GEWOON DOEN: LAAT ZE VOELEN DAT ZE LID ZIJN!  

Voor elke tak zijn er verschillende manieren te bedenken om leden dat extra gevoel 
te geven: ‘jij bent er bij, op jou wordt er gerekend, we hopen je elke week te zien!’ 
Volgende trucjes kunnen je daar zeker bij helpen … 

 
KAPOENEN 

De wisselknuffel: op je eerste vergadering stel je 3 knuffelberen of andere beesten voor. Ze 
hebben elk een naam, en zijn zowat de rode draad door je jaar. Aan het einde van elke 
vergadering of activiteit geef je ze mee aan telkens andere leden. Zo is elke kapoen wel eens 
een week ‘verantwoordelijk’ voor een van de groepsknuffeldieren.  
De ene week is Seppe gevallen tijdens een estafetteloop, met een pijnlijke knie als gevolg. 
Die week kan je hem er een meegeven, want deze pechvogel heeft er nood aan. 
Nimke heeft dan weer haar uiterste best gedaan om de vloer te borstelen vlak voor het naar 
huis gaan, en zij krijgt een andere knuffel. 
Een ledenlijst bij de hand is altijd gemakkelijk, zo kan je een beetje in het oog houden wie al 
eens een knuffel mee kreeg en wie nog niet!  

 
 
KABOUTERS – WELPEN 
Maak dit jaar een echte wall of fame in je lokaal! Bij het begin van het jaar laat je je leden 
een tekening van zichzelf bij de scouts maken. Onderaan schrijven ze hun 
lievelingsactiviteiten op, dingen die ze dit jaar zeker graag eens (of meermaals) willen doen: 
sommigen zullen grotere activiteiten opgeven, anderen een simpel kringspelletje. Het geeft 
je als leiding twee gouden kansen: 

 als de tekeningen op de muur hangen, kun je er altijd naar teruggrijpen: de ene 
keer krijgen Tibo en Jef hun gedroomde paracommandovergadering, de andere keer 
de afvalmodeshow voor Lisa en Marie. Je geeft je leden inspraak op een 
vertrouwensvolle manier. 
 Bovendien bouw je voor jezelf als leiding een goed argument in om leden te 
wijzen op hun engagement: stel dat Leo totaal geen zin heeft om fotozoektocht te 
doen, de activiteit die Joran en Michiel wél blij maakt, kan je Leo letterlijk voor de 
muur plaatsen en laten zien dat iedereen dezelfde kansen krijgt, maar ook dezelfde 
toegevingen doet! 

 
 
JONGVERKENNERS-JONGGIDSEN 

“De koning(in) spreekt!”  
Modderzolen op de vloer, een terrein vol krantenknipsels, verfborstels die uitgewassen 
moeten worden… elke week is er wel iets dat na een jonggiveractiviteit moet gebeuren. 
Voorzie dit jaar een ware vorstelijke outfit die een vaste verblijfplaats krijgt in je lokaal. 
Elke week mag een ander lid op het einde van de vergadering de scepter dragen en de kroon 
opzetten. Die persoon is niet bevoegd voor de opkuis, opruim … maar keurt achteraf de boel 
op voldoende properheid. 
 Je kan nadien rond die koning(in) plaats nemen met de rest en hem of haar de kans geven 
enkele vragen te laten beantwoorden. Wat wil je later worden? Wat is de coolste 
jonggiveractiviteit? Welke jonggids/Jongverkenner zie je wel zitten? … 
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GIDSEN – VERKENNERS 

Een tof concept om een gidsen-verkennertak een extra engagement mee te geven: je 
vergadering afsluiten met samen koken en eten! Met een kort stappenplan moet dat 
lukken!  

 Maak een jaarkalender met je leiding: wanneer vallen de ‘gewone’ 

giververgaderingen, welke weekends is er geen vergadering of een groepsactiviteit, 

zijn er examens …? 

 Je maakt een aparte kalender met de vergaderingen die je met je gidsen en/of 

verkenners samen hebt. 

 In het begin van het jaar laat je je leden per drie of vier op de kalender intekenen. 

Elke week zorgt dus een groepje voor het koken. Voor de dag van je activiteit of 

voorafgaand aan je activiteit gaat het groepje van de week samen naar de winkel. Ze 

hebben zelf een lijstje gemaakt of de vorige vergadering inspiratie opgedaan bij de 

rest van de groep. 

 Als leiding geef je op het einde van de vergadering een haalbaar budget mee aan het 

groepje van de week. De givers in kwestie zijn dus ook verantwoordelijk voor het 

bedrag(je) dat ze meekrijgen, en natuurlijk ook voor het wisselgeld. 

Moeilijk om dat week na week te doen? Dat kan. Volgende tips bij dit concept mogen 
inderdaad niet ontbreken: 

 Je zou je eigenlijke activiteit kunnen houden van 14u tot 17u, en daarna je ploeg 
van de week laten koken. Duurt je vergadering daardoor langer, is het natuurlijk wel 
belangrijk dat ouders vooraan in het jaar weten dat jullie als tak een uurtje langer 
vergadering hebben. 
 Je hoeft dit niet elke week te doen! De keuze kan ook zijn dat er om de twee 
weken, een keer in de maand … samen wordt gekookt en gegeten. 
 De eerste keer of wanneer je als leiding aanvoelt dat het nodig lijkt, kan er iemand 
van de leiding in de week eens mee naar de plaatselijke supermarkt fietsen. Dat geeft 
je de kans om met die drie of vier givers een uurtje alleen op pad te zijn, en zo zien zij 
jou als leiding eens in een andere ‘setting’ , maar jij hen ook!  

 
In elk geval: door op deze manier je vergadering een stukje aan te passen, creëer je enkele 
meerwaardes: je gasten krijgen verantwoordelijkheid, inspraak, … en het maakt het ‘meer 
nodig’ dat jullie als leiding een zicht vragen aan je leden of ze de volgende week erbij zullen 
zijn. Goed kunnen inschatten voor hoeveel eters er moet ingekocht worden, helpt 
overschotten vermijden. Er zijn groepen waar het werkt, dus … gewoon doen! 
 
 

JINS 
Een jinjaar is misschien wel bij uitstek altijd een ‘gewoon doen!’-jaar. Blader zeker door naar 
pagina 30 om te zien hoe je je jinleden een jaar lang engageert als oude leden en leiding-in –
wording! 
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GEWOON DOEN: PIMP JE KARWEIEN! 

“Een stomme karwei + op zijn scoutings = een leuke karwei! “ 

 
Afwassen, terrein opkuisen, een container inladen, tenten opzetten …  Vind je dit gewoon de 
max? Prachtig! Want het zijn maar enkele voorbeelden die door en door bij scouting horen. 
Maar soms slaat de vermoeidheid toe, sta je daar met je tak in de regen of gaat weer eens 
over wie al vier keer heeft geborsteld en wie nog maar twee keer. 
Hieronder enkele taferelen die een doorsnee taak of klus een beetje veranderen en toch 
veel meer plezier opleveren!  

 
DE PLOEGAFWAS 
Voor kapoenen misschien net iets te tricky, maar voor andere takken: gewoon doen!  
Deel je tak op in 3 groepen, zet ze allemaal aan een lange tafel: op de kop staat een bak 
warm water om af te wassen, aan het andere uiteinde ligt een keukenhanddoek of twee 
klaar. 
Elke groep neemt aan zo’n tafel plaats, de afwas verloopt als volgt: op een afgesproken 
startsein begint de afwasser het eerste vuile bord of beker af te wassen, geeft dat proper 
door aan de persoon naast zich, die het doorgeeft aan de volgende … bord of beker komt zo 
aan het andere uiteinde bij de afdroger terecht. Die zet het droge voorwerp op een tafel 
naast zich, en wacht de volgende lepel of soepkom af. 
Op een afgesproken teken (een sirenegeluid of een fluitje) wordt er in alle teams 
doorgeschoven: de afdroger wordt afwasser, de afwasser wordt iemand die doorgeeft, de 
doorgevers schuiven ook elk een plaatsje op en de laatste doorgever wordt nu afdroger. 
Bij elk team staat iemand van leiding of foerage om een finaal afgedroogd voorwerp goed te 
keuren! En natuurlijk: de ploeg die als eerste haar deel van de afwas proper én droog krijgt, 
wint! Opgelet: bezorg de deelnemende teams natuurlijk even veel af te wassen spullen … 
 
 

DE VERSIERDE TENT 
Voor oudere takken zeker de moeite. Vandaag worden er niet alleen tenten opgezet, ze 
moeten ook het plezantste zijn ingekleed. Vooraf aan je weekend of kamp vraag je je leden 
om allemaal één voorwerp mee te nemen van thuis. Het mag gelijk zijn wat, zolang het maar 
‘iets’ is dat van bij hen thuis komt. Bij aankomst op de verblijfplaats moeten je leden niet 
alleen hun tenten opslaan, ze moeten die ook nog inkleden met de voorwerpen die ze 
hebben meegebracht. Als extra inkleding kan je als leiding nog algemeen knutselmateriaal, 
decoratie of enkele zotten dingen voorzien, zoals een opblaasbaar plonsbad of een oude 
modemop van op de zolder van je grootouders. 
 
Opgepast: de tentinrichting gebeurt niet zonder reden. Je leden moeten er ook een absurd 
zelfgemaakt verhaal aan koppelen. De tent is hun huis, met voorwerpen erin die op het 
eerste gezicht totaal niets met elkaar te maken hebben. Maar aan het einde van de 
inrichting voeren de slapers van elke tent hun eigen compleet van de pot gerukte verhaal op. 
Succes verzekerd, en wat eerst een verplicht karwei leek, is intussen een activiteit op zichzelf 
geworden!  
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DE LOKALENKUIS-RACE 
Elke schrobbeurt met de chronometer! De ene week zijn het vijf leden, de andere week 
nieuwe vijf … die hetzelfde ritueel met je vloer uithalen: borstelen, water erover met een 
kuisproduct, schrobben en aftrekken. Telkens houdt wel iemand van de leiding in het oog of 
er niet te overhaast te werk wordt gegaan. Elke chrono wordt in een stand bijgehouden. De 
snelste tijd aan het einde van je jaar, verdient natuurlijk een prijs! Laat hen op je groepsfeest 
die prijs in ontvangst nemen, verkleed als poetsploeg?  
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GEWOON DOEN:      DREIGENDE AFHAKERS NIET ZOMAAR 
LATEN GAAN! 

Verloren kuikens. Over afhakers in scouting. 
 
In het begin van het jaar met vijfentwintig jonggivers, maar tegen de kerstvakantie nog met 
amper twintig. Het overkomt meerdere jonggivertakken. Waar zijn die andere vijf gebleven? 
Naar de Chiro? Geen goesting meer? Of mogen ze niet meer van thuis? Meestal weet je het 
niet. En je negeert het probleem, want je hebt de handen vol aan die andere twintig.  
 

1001 REDENEN 
Vanaf de leeftijd van jonggivers (misschien al vroeger) krijgen kinderen meer vrijheid om hun 
vrije tijdsbesteding zelf samen te stellen. Bovendien is er vanaf de leeftijd van twaalf jaar 
veel meer keuze. En, als ze aan sport doen, wordt vanaf dat moment ook de druk groter om 
exclusief voor de sport te kiezen. Of vinden ouders dit gewoon belangrijker. 
 
Toch mogen we niet alle oorzaken buiten onszelf zoeken. Soms ligt de oorzaak gewoon in de 
eigen tak. In veel gevallen gaat het dan om misverstanden, kleine ruzies onder de leden, een 
slecht begrepen aanpak van de leiding, een te eenzijdig programma… Allemaal dingen waar 
je als leiding wel wat aan kan verhelpen. 
 
Zo kan goede opvang van de eerstejaars een groot verschil maken. De overgang van 
kabouters/welpen naar jonggivers is immers groot en de argwaan van eerstejaars wordt 
vaak nog wat aangewakkerd door alle indianenverhalen die de ronde doen. Daarom is het 
belangrijk dat je, zeker in het begin van het jaar, extra aandacht reserveert voor de 
eerstejaars. Je zal al snel merken welke eerstejaars zich snel aanpassen en wie dat extra 
schouderklopje nodig heeft. Geef hen dat dan ook! 
 
 

ALLES GOED? 
Vergeet ook niet om alle leden voldoende aandacht te geven zijn. En verlies de stille, rustige 
of verlegen jonggivers niet uit het oog. Het is niet omdat iemand graag eens alleen loopt, 
wat schuchter is of niet uit zichzelf naar je toe komt, dat hij of zij niet geniet van een 
babbeltje met hun leid(st)er tussendoor. Spreek iedereen aan en luister naar hun verhaal. 
Soms kom je zo ook te weten waarom iemand niet zo speels en enthousiast is. Steek hem of 
haar een hart onder de riem..  
 
 

WEG MET DE KLIEKJES! 

Grijp ook tijdig in als bepaalde jonggivers zich afzonderen of er niet bij horen. Kliekjes geven 
de uitverkorenen misschien tijdelijk een prettig gevoel, maar zijn nergens goed voor… 
 
Aan sommige oorzaken kan je niets veranderen. Tinne die van haar ouders moet kiezen 
tussen de muziekschool en de scouts en gidsen. Hans die een lief vindt bij de korfbal… Toch 
doe je er goed aan om afhakers aan te spreken. Niet om hen te overhalen, maar wel om er 
zeker van te zijn dat er in de tak niets misliep. Bovendien biedt zo'n gesprekje je de 
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gelegenheid om aan Tinne of Hans duidelijk te maken dat je hun beslissing begrijpt en dat ze 
altijd welkom blijven. 
 

WANNEER SPREKEN WE VAN AFHAKERS?  
Als een jonggiver drie keer na elkaar afwezig is zonder dat je weet waarom, is het zinvol om 
eens te horen wat er scheelt. Al komt het verloren schaap niet direct terug naar de stal, het 
blijft, hoe het ook uitdraait, een goede vorm van (na)zorg.  
 
Het moraal van het verhaal ligt dus voor de hand: heb aandacht voor afhakers en zorg dat 
scouting een toffe en plezante ervaring blijft voor je leden en jezelf! 
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GEWOON DOEN:  MAAK DE LEIDING VAN MORGEN!  

 

Aperitief 
Jin the beginning 

Jin the beginning is er in oktober, om je jinjaar met moed te starten. Je kan er een 
concreet aanbod verwachten : bruikbare ideeën, tips, knepen van het vak, 
ruggensteuntjes . . . Samen met andere jinbegeleiding kan je een weekendje 
grasduinen in de wereld van jins. 

 
 

Amuse 
De Portefeuille 

Iedereen neemt zijn portefeuille bij de hand en begint te vertellen over de inhoud 
ervan. Meteen weet je wie lid is van de bib of wie een klantenkaart heeft bij de 
broodjeszaak om de hoek.  

OF 
Stalker  

Neem als begeleiding de opdracht aan om je jins te schaduwen. Tracht vijf foto’s van 
iedere jin te maken zonder gezien te worden. Een ideale opdracht om het doen en 
laten van je jins te leren kennen 

 
 

Voorgerecht 
Talentenshow 

Laat iedere jins zijn specifieke talenten voorstellen. Gooi deze op een hoop en 
probeer een project te vinden waar iedere jin zijn ding kan doen. 

OF 
Post-its 

Laat de jins hun verwachtingen op een post-it schrijven. Hang deze aan de muur en 
vanaf er aan een verwachting voldaan is, mag die van de muur gehaald worden. Doel 
van het jaar: los alle verwachtingen in en eindig met een lege muur.  
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Soep 
Projectwerking 

Een project gaat niet over één nacht ijs. Een project is een uitdaging die je jins 
aangaan en waar engagement, verantwoordelijkheid en toch ook wel wat 
doorzettingsvermogen voor nodig is. Belangrijk bij een project is ook hier weer te 
vertrekken vanuit de verwachtingen en de talenten van je jins. Het is immers de 
bedoeling dat ze er een stuk zelfstandig aan werken. Een project hoeft ook niet 
meteen een financiële meerwaarde te hebben. Leuke voorbeelden zijn: Een weekend 
met 20 absurde uitdagingen, een radioprogramma maken, het wereldrecord 
ondersteboven fietsen verbreken, een modeshow met zelfgemaakte kledij 
organiseren. 

 
 

Tussengerecht 
Jins for jins  

De concrete voorbereiding en uitwerking van een activiteit door jins alleen. Jins 
nemen samen de touwtjes in handen. Ze voelen wat het is om verantwoordelijkheid 
op te nemen in de werking en voor de andere takleden. 

OF  
Stage 

Jins kruipen tijdens hun jinjaar al een keertje in de huid van ‘de leiding’. Samen met 
de takleiding organiseren ze een vergadering voor een tak en nemen ze tijdens deze 
vergadering ook de taak van leiding op zich. De belangrijkste troef van stages bij jins 
is hen te prikkelen en warm te maken voor wat hen mogelijk volgend jaar te wachten 
staat. Het is een korte en bondige kennismaking en ze proeven van wat er achter de 
schermen van leiding-zijn allemaal bij komt kijken. Ze ervaren wat het is om 
verantwoordelijk te zijn voor een tak. Ze leren de eigenheid van de verschillende 
takken kennen als leiding en ontdekken een eerste glimp van hun eigen 
leidingskwaliteiten.  

 
 

Sorbet 
Evaluatie 

Het moment waarop iedereen zich uitspreekt hoe hij zich lekker voelt in de jintak en 
of alles naar wens verloopt.  
Verkleedkleren: Wie de vergadering geweldig vond, doet hopen verkleedkleren aan. 
Wie de vergadering barslecht vond, doet geen verkleedkleren aan.  

OF 
Boomerangrondje 

Leg een hoop Boomerangkaartjes in het midden en laat de jins één kaart kiezen die 
ze gebruiken om hun antwoord op een vraag wat visuele ondersteuning te geven.  
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Hoofdgerecht 
60 minutenspel 

Iedere jin krijgt een rol en een tijdsschema. Een uur wordt opgesplitst in 60 min en 
iedere minuut moet de jin een andere opdracht vervullen. Zo moet er een jin op  
minuut 17 zijn of haar haren kammen terwijl een andere jin op  minuut 17 een bak 
water over zijn hoofd moet kappen. Het leuke is ook om op bepaalde minuten 
interactie te voorzien zodat ze opdrachten samen doen. Een aanrader is ook om de 
personages elkaar te laten tegenwerken. Zo moet een jin op minuut 43 bijvoorbeeld 
papieren mannekes knippen terwijl een andere jin op minuut 43 al het papier moet 
verzamelen. Een geweldig arbeidsintensief spel wat voorbereiding betreft, maar 
absoluut de moeite! 

OF 
Zoek de jin 

Iedereen moet op een bepaalde plek geraken zonder door de begeleiding gezien te 
worden. Verkleden is dus de boodschap! Leuk is om dit op een plek te spelen waar 
heel wat mensen passeren zoals een groot station of de wekelijkse markt.  

 
 

Tussendoortje 

Leefweek 
Tijdens een leefweek wonen jins en begeleiding gewoon een weekje samen in het 
lokaal. Eigenlijk leeft iedereen zijn normale leventje, maar in plaats van na school of 
na de voetbal naar huis te gaan, komen ze samen in het lokaal. 

 
 

Dessert 
Jinkamp met kleurentotems 

Iedereen krijgt een kleurige totem bij zijn of haar totem en voortotem. Tijdens een 
kleurentotemisatie spreek je je uit over de persoonlijkheid van je (mede)jins en/of je 
(mede)begeleiding. Je geeft feedback over de manier waarop iemand functioneert in 
de groep en hoe iemand overkomt bij de anderen. De betekenis van de kleur bepaal 
je tijdens de totemisatie met je jintak. Dit betekent dat elke jintak een eigen 
betekenis geeft aan een bepaalde kleur. 
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Koffie - Thee 
Engagementsmoment 

Een moment waarop jij en je jins zeggen wat jullie volgend jaar gaan doen. Dit 
moment schept duidelijkheid over wat iedereen het komende jaar van plan is. 
Probeer tijdens dit moment een sfeer van openheid en respect te installeren, zodat 
iedereen vrijuit zijn of haar ding kan doen. Veel jins weten waarschijnlijk nog niet wat 
ze juist willen doen en zitten misschien nog met een hoop twijfels en vragen omtrent 
het in leiding stappen. 

 
 
Meer info op www.scoutsengidsenvlaanderen.be/jins of jins@scoutsengidsenvlaanderen.be 
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GEWOON DOEN: MAAK WERK VAN LEIDINGINDELING!  

Elk jaar is het weer zo ver: de spannende en soms gevreesde leidingsverdeling. Om 
jullie alvast op weg te helpen om je leidingsverdeling in goede banen te leiden: een 
artikel met tips en beproefde manieren. 

 

VOORBEREIDING (MET DE GROEPSLEIDING) 
Vraag op voorhand aan de leiding in welke tak ze graag willen staan (eerste, tweede en 
derde keuze), met wie ze graag in leiding staan en met wie ze liever niet samen staan. Die 
informatie kan je gebruiken om een beter beeld te krijgen van de verhoudingen in je 
leidinsgploeg. 
Praat met de groepsleiding een aantal vragen door om op voorhand afspraken te maken. 
Schrijf al je ideeën, pro’s en contra’s tijdens het discussiëren op, zo gaat er geen kostbare 
informatie verloren. Op het einde kan je een aantal keuzes maken voor de organisatie van 
de leidingsverdeling. Bijvoorbeeld: 
 

 Hoe verliep jullie laatste leidingsverdeling? 

 Wat ging er goed? Wat was minder goed? Zou je iets kunnen veranderen 

zodat het vlotter kan lopen? 

 Wanneer gebeurt jullie leidingsverdeling? 

 Ben je tevreden over deze datum? Zijn er voor- of nadelen aan deze periode? 

 Wie is er allemaal aanwezig tijdens de leidinsgverdeling? 

 Is dat goed zo? Heb je nog iemand extra nodig of zijn er juist mensen te veel 

aanwezig? 

 Wie beslist er over de nieuwe leidingsverdeling? 

 Wil je die manier van werken behouden of ga je het anders aanpakken? 

Hebben de juiste mensen stemrecht? 

 Hoe ga je beginnen aan de leidingsverdeling? 

 Begin je van nul? Maak je met de groepsleiding een paar uitgewerkte 

voorstellen? Maak je één voorstel op basis van de wensen van je leiding? 

 Heb je leiding waar je extra aandacht voor moet hebben? 

 Zijn er leid(st)ers die zichzelf wegcijferen tijdens een leidingsverdeling? Stille 

leid(st)ers die niet in groep voor hun mening durven uitkomen? Eventueel 

onderlinge spanningen? Hou hier rekening mee tijdens de keuze van 

methodiek voor je leidingsvedeling. 
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DE LEIDINGSVERDELING (MET DE HELE LEIDINGSPLOEG) 
 
Criteria kiezen 
Er zijn veertien criteria waaraan een evenwichtige leidingsverdeling kan beantwoorden. Ga 
met je leidingsploeg op zoek naar de criteria die jouw groep het belangrijkste vindt. Deze 
volgorde kan het je achteraf makkelijker maken om voor een bepaalde leidingsverdeling te 
kiezen. En bovendien vestig je de aandacht op het belang van een evenwichtige 
leidingsploeg voor de groep door samen met je leiding bewust bij de criteria stil te staan. 
 
Criteria 

1. Evenwicht ervaren-nieuwe leiding 

2. Evenwicht interesses 

3. Evenwicht karakters 

4. Eerstejaars leiding niet bij de oudste takken 

5. Hoeveel leiding per takploeg? 

6. Geen koppeltjes samen in leiding 

7. Evenwicht jongens/meisjes 

8. Continuïteit: iemand met ervaring in die tak blijft daar nog een jaar om ervaring door te 

geven. 

9. Vrienden 

10. Geen leiding als er familie in dezelfde tak zit 

11. Geen broers of zussen samen in leiding 

12. Geen kliekjes 

13. Groepsleiding staat niet samen in dezelfde tak 

14. Leiding die meegroeit met leden 

Schrijf elk criterium op een blad, hang dat op en hang er een sliert Wc-papier onder met 
evenveel velletjes als er leiding is. Elke leid(st)er mag drie keer één velletje van drie 
verschillende criteria nemen. Rangschik de criteria in volgorde van belangrijkheid (degene 
met de minste overgebleven velletjes eerst,…) Met de (ongeveer zeven) belangrijkste criteria 
kan je achteraf rekening houden bij de verdeling. 
 
 

Verschillende mogelijkheden voor de leidingsverdeling 
 
Helemaal met de groep samen 
Schrijf op een groot bord de verschillende takken. Geef iedereen zijn naambordje en vraag of 
ze het bij de tak van hun keuze willen hangen. Bekijk met de criteria of dit een goede 
verdeling is en vraag welke mensen nog willen veranderen. Als het niet uitkomt, 
argumenteer je waarom, en vraag je of dit opgelost kan worden. Eventueel las je 
persoonlijke gesprekken in om te polsen naar de motivatie, waarna je kan zoeken naar de 
meest evenwichtige oplossing. 
! Valkuil: Gevaar voor groepsdruk, sommige mensen geven sneller toe om confrontaties te 
vermijden, wat achteraf tot onvrede kan leiden. 
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Met voorstellen van de groepsleiding 
Als groepsleiding maak je vooraf één of meerdere voorstellen aan de hand van vooraf 
gestelde vragen (in welke tak wil je graag staan (eerste, tweede en derde keuze), met wie wil 
je graag in leiding staan en met wie liever niet.) De verschillende voorstellen presenteer je 
op de leidingsverdeling, en je geeft er eventueel de nodige argumentatie bij (gebruik de 
criteria). 
 
In groepjes 
Verdeel je leiding in groepjes van ongeveer vijf personen. Schrijf de namen van alle 
leid(st)ers op papiertjes met daarop: eerste, tweede en derde keuze van tak en eventueel 
met wie ze graag in leiding willen staan. Zorg dat je dit voor elk groepje hebt. Geef elk 
groepje twee criteria waarmee ze rekening moeten houden en vraag ze om een 
evenwichtige verdeling te maken. Presenteer de verschillende voorstellen aan elkaar, en 
probeer tot een voorstel te komen waar iedereen zich in kan vinden. 
 
Stemming 
Als je denkt dat je tot een goede verdeling bent gekomen, vraag je om dit te stemmen zodat 
je weet wie er voor of tegen is. Dan kan je eventueel nog oplossingen zoeken voor wie zich 
ergens echt niet in kan vinden. 

 Je kan gewoon stemmen, per handopsteking. Je kan ook vragen om een duim op te 

steken. Hoe hoger, hoe beter het voorstel, hoe lager, hoe minder goed. Dit geeft je 

een beeld van de gedragenheid van het voorstel. 

 Of je kan anoniem stemmen, op een papiertje. Dit kan soms nodig zijn als je 

verschillende leid(st)ers hebt die het moeilijk vinden om zich in grote groep te uiten. 

groepsleiding 
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GEWOON DOEN:    LID ZIJN + LEIDING ZIJN = LEIDING MET 
ENGAGEMENT ZIJN! 

Waarom vinden leden ons tof? Of wat maakt dat leden leiding appreciëren, over 
hen op school vertellen, of tegen hun grote zus of voetbaltrainer? 

 
Waarschijnlijk is er geen betere toverformule dan ‘inlevingsvermogen’ voor leiding, om aan 
leden te tonen: ‘kijk, wij zijn je leiding, verantwoordelijk voor jou, dus soms ook streng, boos 
of koppig. Maar we zijn ook ooit lid geweest zoals jullie, dus we begrijpen waar jullie mee 
bezig zijn,  wat jullie leuk vinden, stiekem willen uitsteken …’ Inleven in een kapoen is 
natuurlijk iets anders dan inleven in een verkenner. Per tak enkele tips:  
 

KAPOENEN 
 … slaan aan het fantaseren, dus jij fantaseert mee! Als Kobe zwéért dat er een UFO voorbij 

gaat vliegen vannacht, dan zeg je niet: zotte Kobe, UFO’s bestaan niet.’ Ga liever even naast 

hem zitten en vraag vol bewondering hoe die UFO er dan gaat uitzien, of er mensen of iets 

anders gaan inzitten, of die UFO bij je thuis eens zou kunnen langskomen.  

 … hebben al eens last van heimwee, maar jij vindt ze niet stante pede flauwe kindjes! Vraag 

hen waarom ze verdrietig zijn, en probeer ze duidelijk te maken dat ze niet alleen zijn met 

dat vervelende gevoel. Vertel ze dat je zelf ook al eens bedroefd was als kapoen, maar dat je 

toen ook met je leiding hebt gebabbeld, en samen nog een superkamp hebt beleefd!  

 

KABOUTERS-WELPEN 
 … laten je al wel eens voelen dat ze het wel zelf kunnen, jou niet nodig hebben; geef hen dan 

ook de kans om dingen uit te proberen. Bevestig hen in wat ze goed doen, en wat niet 

meteen lukt doe je met hen samen.  

 … verliezen geleidelijk de fantasiewereld van kapoenen, maar hebben die tegelijk van jou als 

leiding toch nodig! Soms zeggen kawellen: ‘gaan we nu weeral Dikke Bertha spelen’. Als de 

Dikke Bertha dan plots eens een ‘Dikke Bert ‘is, verkleed in een legerkolonel met een ballon 

van een buik, kijken de kids toch weer anders tegen dat spel aan. Zeg trouwens nooit tegen 

kawellen: ‘jullie gaan je verkleden in legertroepen’, maar wees zelf de gek verklede legertop! 

Voor kabouters en welpen is leiding uiteindelijk nog een club voorbeeldfiguren, naar wie ze 

opkijken!  

 

JONGGIVERS 
 … zitten al eens graag op zichzelf, puberen, spreken graag tegen en zullen achter je rug 

proberen ’s nachts elkaars tenten binnen te sluipen of een stiekem gekocht 

supermarktproduct op tweedaagse consumeren, … Het laatste dat je doet is een klopjacht 

houden, of er een gewoonte van maken uit te vliegen. Zo laat je hen winnen en verlies je snel 

je sterkte als leiding. Tot op zekere hoogte speel je het spelletje mee, en laat je hen subtieler 

voelen dat je ze in het oog houdt, maar niet stalkt.   

 Dingen die echt niet kunnen, probeer je kalm op te lossen. Letterlijk en figuurlijk op een lijn 

staan voor je leden is voor deze leeftijd cruciaal. Je geeft als leiding dezelfde boodschap, 

beheerst maar kordaat. Eens de vlaag van puberschap er weer op zit, doe je ook weer 
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gewoon tegen hen! Alleen zo zullen de meesten ergens wel beseffen: ‘ze zijn soms wel 

ambetant op ons, maar als we ons nu koest houden, vinden ze ons wel weer tof…’ 

 
 

GIVERS 
 … voelen zich vaak al volwassen en beschouwen je als ‘gelijke’, maar dat kan gevaarlijk 

worden. Ga gerust mee in discussies, of ze nu over de tak of over wereldproblemen gaan. 

Maar pas op dat je van meet af aan niet slachtoffer wordt van teveel inlevingsvermogen! Jij 

bent en blijft verantwoordelijk over deze bende. Raak je ‘te close’, en enkele givers krijgen 

het idee om op kamp massaal tenten van andere groepen te gaan platleggen, wordt het 

moeilijk om ze dat te verbieden. Jij bent in giver-ogen dan de bangelijke leider die altijd mee 

kletst en lacht, en plots ga je ze zeggen wat kan of niet kan. Als je van bij de start van je jaar 

met je medeleiding rustig duidelijk maakt: ‘we gaan er samen voor, maar wij hebben het 

laatste woord’, zit je een pak safer. En weet: givers kunnen die gezonde afstand echt wel 

plaatsen!  

 … kunnen plots ongelooflijk tam zijn, gaan liggen, en zo zalig zelfverklaard zeggen: ‘Ik lig hier 

goed!’. Wat doe je als leiding beter niet: zelf beginnen aan de opruim, het spel toch al half 

uitleggen, kwaad worden omdat je potvertwee 143 foto’s bent gaan trekken voor de 

beginnende activiteit…wel doen: er bij gaan liggen, strak aangeven: 2 minuten lazy time! 

Maar dan past een rustige droge mededeling wel, dat we nog wat anders gaan doen dan 

koffiekletsen. Rechtstaan, met de enthousiaste leden op je doel af en nog een keer strak 

herhalen aan wie wil volharden ‘dat het de moment is’. Ze hebben hun momentje weer 

gehad, nu doe jij waar je mee bezig bent, en geef je hen de kans niet om te zeggen; ‘wij zijn 

geen kinderen meer hé ket! Laat ons eens doen!‘ 

 
 
 

JINS 
 Op het eerste gezicht is inleven in jins niet moeilijk. Jins zijn dan ook al ver gevorderd als 

karakter, worden redelijker bij moeilijke of vervelende momenten. Ze verschillen niet veel 

meer van leiding, zullen het vaak ook een eer vinden om zo zelfstandig mogelijk aan de slag 

te gaan. Je kan als leiding met hen over zowat alles praten, neemt hen spontaan ernstig als 

ze problemen hebben met hun lief, zich afvragen wat ze gaan studeren of hun mening kwijt 

willen. Toch is de grens tussen jins en jou als bege-leiding nodig:  jins mogen dan al bijna 

leiding zijn, ze hebben hun coaches nodig! Ingrijpen als een geldactiviteit niet naar behoren 

wordt voorbereid, tips geven na een stagevergadering, … het kan alleen in de beste 

verstandhouding verlopen, als je jins die grens van meet af aan meekrijgen. Succes!  
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OVER GEWOON DOEN EN GEWOON DOEN! 
 
Ken je Christophe, onze verbondscommissaris? Misschien niet persoonlijk, maar op HO of 
wie weet elders heb je hem misschien al ontmoet. Welnu: Christophe is bijzonder trots op 
alle publicaties binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen, en had het dan ook even moeilijk toen 
we hem vroegen: ‘Welke publicaties wil je in de kijker laten zetten naar aanleiding van het 
nieuwe jaarthema “Scouting? Gewoon doen!”.  ‘Tja, ‘ antwoordde hij diepzinnig … ‘als ik 
echt moet kiezen, zijn het deze twee:  
 

 EN  

 

‘Christophe, waarom denk je het meeste aan deze publicaties, als je aan dit jaarthema 
denkt?’ 
C:  Wel, dit jaarthema is een prima kans om de KIJK OP SCOUTING voor leiding onder de 
aandacht te brengen. In deze brochure staat eigenlijk mooi uitgelegd wat scouting is, of 
volgens onze beweging althans zou moeten zijn. Gek eigenlijk, want het lijkt zo wel of je niet 
in een paar zinnetjes zou kunnen zeggen ‘wat scouting is’. Iedereen kan dat natuurlijk wel 
doen voor zichzelf, maar ik denk dat deze publicatie het beste totaalantwoord biedt. 
 
Vind je dat de leiding de KIJK OP SCOUTING van binnen en vanbuiten moet kennen? 
C: (lacht) Scouting draait niet rond publicaties vanbuiten blokken hé. Neen, maar het zou wel 
fantastisch zijn als leiding deze brochure kent, en bijvoorbeeld af en toe eens kan vastpakken 
in een leidingslokaal, in grote lijnen weet wat er in staat: dat wij werken vanuit 5 basispijlers, 
dat scouting thematisch draait rond technieken, expressie, tocht, spel, kamp … veel van wat 
er in staat ‘weet’ je als leiding wel, ook al is dat misschien niet per se actief. Zo staat er ook 
het groeikader in, een overzicht van hoe we in scouting allemaal opgroeien, van kapoen tot 
leiding … kortom: alles wat hierin staat, daarover zou ik zeggen: ‘gewoon doen!’. 
 
‘En de Speel op Veilig? Daarmee kies je voor een veiligheidsbrochure? 
C:  Ik zou zeggen, DE brochure als het over veiligheid bij ons  in scouting draait! En nu ga je 
vragen waarom die zo goed bij het jaarthema past? 
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‘… Jawel. Vertel!’ 
 C: Omdat je onze jaarkreet ‘Scouting? Gewoon doen!’ ook een stukje kan gebruiken met de 
klemtoon op ‘gewoon’. Ik bedoel dus: er mag al eens zot gedaan worden, maar veiligheid 
van onze leden en leiding is wel altijd cruciaal. Voor een groot stuk hebben we als scouts en 
gidsen die veiligheid zelf in de hand. In SPEEL OP VEILIG vind je rond tal van thema’s 
informatie over wetgeving, richtlijnen van Scouts en Gidsen Vlaanderen zelf, en tips …  
 
Welke thema’s zijn dat dan zoal? 
C:  dat zijn er wel wat. Allemaal hebben ze op een of andere manier met veiligheid te maken: 
verkeer, vuur maken, hoogte, op tocht gaan, alcoholgebruik, enzovoort. Maar je vindt er ook 
antwoorden in op vragen zoals ‘mogen jonggivers alleen op tocht gaan’ of ‘hoeveel leiding 
moet er idealiter bij een tak staan’.  
 
Een absolute ‘must have’ dus. Bedankt Christophe!  
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GEWOON DOEN:       MAKKELIJK INSPIRATIE VINDEN!  

Wist je dat er binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen tal van publicaties bestaan, over 
zowat alle thema’s waar onze beweging mee bezig is?!   
 

Hopelijk wel, maar als je nu zoiets hebt van ‘neen, begot, maar waar vind ik die dan 
allemaal?’, doe dan één of meerdere acties uit dit lijstje:  
 

 Rep je naar de dichtst bijzijnde Hopper Winkel!  

 Informeer je bij district of gouw  

 Surf naar http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicaties/virtueel-boekenrek 

en typ een zoekwoord in. Je zoekt bijvoorbeeld een publicatie over veiligheid? 

Gewoon ‘veiligheid’ opgeven als zoekterm, en je krijgt gratis en voor niets 4 

publicaties te zien: over verzekeringen, veiligheid bij kabelbanen, crisiscommunicatie 

en natuurlijk … dé veiligheidspublicatie Speel op veilig.  

 

 

 
  

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicaties/virtueel-boekenrek
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GEWOON DOEN:  MET TAKRAAD/GROEPSRAAD JE TARGET 
KIEZEN! 

Elk huisje heeft zijn kruisje, dus laat ons aannemen dat ook elke groep wel ‘iets’ 
heeft dat voor beroering zorgt. Bij de ene groep heerst misschien het besef dat het 
altijd dezelfde zijn, die het lokaal een poetsbeurt geven. Bij een andere groep is de 
discussie over ‘op welke leeftijd geven we totems’ al een tijdje onbeslecht aan het 
sluimeren.  

 
Volgende methodiek kan een eenvoudige start zijn om één of meerdere engagementen te 
kiezen, die jullie in 2012-2013 eens echt gaan aanpakken! Onder het motto:  beter 2 
kwesties ‘tegoei’ in handen nemen, dan 10 zo half en half …  
 

HOE GA JE TE WERK? 
 Laat je inspireren door de afbeeldingen op pagina 44: je maakt als (groeps)leiding 

gelijkaardige tekeningen die gaan over aanslepende to do’s in jouw groep.  

 Je hangt je afbeeldingen in en rond een lokaal en laat de leiding even vrij rondlopen, 

van afbeelding naar afbeelding. Iedereen krijgt 3 streepjes; elke leid(st)er kan dus bij 

3 afbeeldingen een streepje kwijt, waarvan hij of zij vindt dat jullie groep echt eens 

aan moet werken.  

 Nadat iedereen rond is, tel je de stemmen. Deel de resultaten meteen mee: spreken 

ze voor zich, i of is er toch een gelijke stand? Wat zijn de argumenten om het ene 

toch méér te doen dan het andere? 

 Misschien brengen de resultaten andere leiding rondom je wel tot voorstellen die 

nog niet op een afbeelding stonden. Neem die ideeën dan ook mee bij jullie 

definitieve keuze!  

 Geen woorden zonder daden. Als je kiest voor 1, 2 … verbeteracties, bespreek dan 

ook meteen waar en wanneer je daarvoor plannen gaat maken. Iets voor op een 

planweekend? De volgende groepsraad? Zijn er een drietal leiding die als ‘taakje van 

het jaar’ een voorstel zullen uitwerken? 

 Laat je gekozen engagement vaak genoeg terugkeren op je takraad en/of groepsraad. 

Pas als plannen ook vorm krijgen, zal de goesting om ermee door te gaan 

gegarandeerd zijn!  

 
 

EEN VOORBEELD: ‘SPREKEN VOOR PUBLIEK’ … 
Na de stemming blijkt dat de meeste leiding het verschrikkelijk vindt om voor een groep te 
spreken: op je groepsfeest, tegen ouders bij kampvertrek, op een jeugdraad, … 
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Volgende acties komen uit de bus: 

 De papa van Lena is woordvoerder van een bedrijf, en nog een geestige man ook! Hij 

wordt uitgenodigd om op een groepsraad een snelcursus ‘spreken in het openbaar te 

geven’ zodat die zweterige oksels je nooit meer iets kunnen schelen! 

 Je groepsleiding spreekt de districtscommissaris aan en informeert naar een gratis en 

voor niks vorming door een nationale vrijwilliger! 

 Je bedenkt met elke takploeg een thema of situatie voor het volgende 

weekendvertrek. Verkleed als Frank Deboosere is het bijvoorbeeld zoveel makkelijker 

om te spreken voor een groep: als je nerveus bent of iets fout zegt en je moet jezelf 

verbeteren, kan je de schuld op het slechte weer steken!  
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HERFSTONTMOETING … 

Tja, we slaan wel eens een editie 

over, misschien missen we 

daardoor wel een overstijgend 

gevoel van scouting! Dit jaar eens 

bekijken hoe we daar met z’n allen 

toch niet enthousiast naar toe 

zouden gaan? 

 

Relaties bij oudere 

leden, binnen de 

leidingsploeg, 

tussen een jinner 

en iemand van de 

leiding … dit jaar 

eens een open 

gesprek erover? 

EHBO … oh-ooooh! 

Daarover is er in onze 

leidingsploeg eigenlijk te 

weinig ‘know-how’ … 

Gewoon eens een 

vorming over volgen, 

met de hele groepsraad? 

Elk jaar dezelfde 

kringspelen … wij 

kunnen beter! Als we 

nu eens met elke tak 

enkele creatieve 

varianten maken, 

opzoeken … zijn 

onze leden zeker 

content!  

VUILNIS … ‘bon’, 

misschien moeten we wat 

minder wachten tot die  

emmer echt drievoudig 

uitpuilt dit jaar … wie zet 

zich ervoor in, welke 

beurtrol maken we? 

Een superorigineel 

regenprogramma; 

slecht weer hoort 

er in ons landje 

toch bij; misschien 

meteen al een 

reserve-

vergadering maken 

bij de start van het 

jaar? 

PRATEN VOOR OUDERS, WAAHHH, 

DURF IK NI! 

Tiens, nochtans heb je er alleen bij te 

winnen! Ouders die van jou als leiding 

vernemen hoe het met hun kind bij de scouts 

gaat, zeker als er een probleem is, zullen je 

doorgaans echt dankbaar zijn! Dapper voor 

hen gaan staan bij vertrek van een weekend, 

en hen verwelkomen, de weg uitleggen … je 

kan het leren!  
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GEWOON DOEN: OPEN ENGAGEMENTDISCUSSIE!  

 
Je kent dat wel. Op een dag komt iemand je zeggen dat Piet of Klaas, een leider uit 
je groep, duidelijk minder doet voor de scouts dan de rest. Of Trees of Mieke merkt 
tijdens de groepsraad op, dat het niet altijd dezelfden moeten zijn die er staan als 
er een uur vroeger wordt afgesproken. Misschien heb je zelf wel al eens zo over 
iemand geklaagd, of werd je zelf op je gedrag aangesproken? 
Dit stukje gaat over wat misschien wel het moeilijkste fenomeen is onder leiding: 
‘doet iedereen zijn ding?’ 

 

WE STEKEN ER ONZE VRIJE TIJD IN … 
Laat ons duidelijk zijn: leiding in scouting zijn en blijven vrijwilligers. Jonge mensen die gratis 
en voor niets een weekendnamiddag of – avond vrijmaken om kinderen en jongeren samen 
te brengen en een scouteske activiteit te beleven. Je hoort wel eens de uitdrukking ‘dat je 
met in leiding staan niets verdient, maar er juist zelf geld in steekt’. In elk geval: het verdient 
een grote pluim, jaar in jaar uit, al die geëngageerde vrijwilligers!  
 
 

… MAAR KRIJGEN VEEL IN DE PLAATS! 
Het zou natuurlijk raar zijn mochten leiders en leidsters geen voordelen zien in leiding geven, 
in hun engagement dat ze bieden. Vriendschappen, vaak voor het leven, worden in scouting 
gesloten. De ene ontwikkelt zijn aangeboren handigheid verder als de 
materiaalverantwoordelijke, de andere wordt nog meer een expressiewonder tijdens het 
jaarlijks scoutstoneel. We vergeten het soms, maar een pak dingen ‘die we kunnen’, leren 
we door al die scoutingervaringen bij elkaar geteld: kinderen een stuk mee opvoeden, 
jongeren de wereld helpen verkennen, leren omgaan met lokalen(ver)huur, activiteiten 
plannen, …. Als je optelt wat je allemaal NIET had geweten, gekund, beleefd en geleerd 
zonder scouting, is dat toch een mooi lijstje!  
 
 

‘VAN TWEE TOT VIJF’ OF 24/24U? VOOR ’T PLEZIER OF DE CV? 
Door op een luchtige manier de zaken in een overdreven daglicht te plaatsen, komt de 
waarheid vaak boven. Ook als je met je medeleiding of met de hele groepsraad botst op 
verschillende maten van engagementen. Iedereen weet misschien dat Toon er zich vaker rap 
vanaf maakt, en dat Heleen nog liever dood valt dan dat één minuutje vergadering niet 
plezant zou zijn.  Daarom: deze tips om met elkaar te laten bovendrijven wat jullie over 
elkaars engagement in scouting denken!  
 

START 
 Je vraagt aan alle deelnemers om op een lijn te staan, zodat ze een stukje terrein 

kunnen overlopen. (zoals bij schipper mag ik overvaren) 

 De deelnemers krijgen stellingen voorgeschoteld, die ze ieder voor zichzelf moeten 

beantwoorden. Hun antwoord laten ze merken door de snelheid waarmee ze 

oversteken: heel snel betekent dat ze volledig akkoord gaan met de stelling, heel 

traag dat ze juist niet akkoord gaan.  
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 Stellingen kunnen zijn: 

 ‘mijn medeleiding kan op mij rekenen’ 

 ‘ik kom nooit te laat’ 

 ‘scouts is voor mij de ledenvergaderingen en de takraden, de rest hoeft niet’ 

 ‘ik lees mijn mails maar een keer in de maand, en zo mis ik veel informatie’ 

 ‘als het voor de scouts is, wil ik er altijd bij zijn, zelfs mijn lief moet dan maar 

wachten’ 

 Valkuil is dat het telkens over één iemand of een paar mensen gaat  en da’s niet de 

bedoeling. Je kan iedereen een paar vragen individueel het terrein laten oversteken, 

Zo ziet de rest hoe elke leider of leidster over zichzelf denkt. Da’s natuurlijk moeilijk 

als je daar staat, dus als begeleiding leg je vooraf duidelijk uit dat je voor jezelf zo 

eerlijk mogelijk overloopt of wandelt of slentert … wat je als toeschouwer bijblijft 

over de anderen, spaar je even op voor de nabespreking. 

 Volgende stap: maak een binnen en buitencirkel met alle aanwezigen. Je krijgt 1 

minuut met de persoon die over je zit om elkaar feedback te geven. Vond je dus dat 

iemand nog harder had moeten lopen omdat het om een zeer gedreven leiding gaat, 

hier is je kans. Zit je over iemand die traag overstak bij de stelling ‘ik kom altijd te 

laat’, vraag hoe dat komt en of je iets kan doen om te helpen. Laat de deelnemers 

van de buitenkring minuut na minuut een plaatsje opschuiven, zodat iedereen eens 

met iedereen kan napraten.  

 
 
ANDERE MOGELIJKHEID? 
Ken je de methodiek ‘een pluim, een vraag en een wrevel?’ Moet je eens doen, heel 
eenvoudig! Voorzie een rustige plek, liefst buiten, waar leiding makkelijk een stukje kan 
wandelen. Iedereen zet zich bij een andere leid(st)er en samen stappen jullie een 10-tal 
minuutjes rond. Om beurten geeft elk duo elkaar een pluim (een compliment), een vraag 
(iets dat je van die andere niet weet) en een wrevel (iets dat je over die andere toch een 
beetje dwars zit). Complimenten zijn vaak het makkelijkst. Vragen kunnen gaan van ‘vind jij 
kabouterleiding zijn leuk?’ tot ‘wat vind jij van de tijd die we in scouts steken’. Een wrevel 
geven moet niet als je er geen hebt over iemand! Maar hoe klein ook, àls je je 
gesprekspartner iets kan geven dat je stoort van hem of haar, aarzel dan niet en snijd dat 
onderwerp aan. Pas als we elkaar wijzen op irritaties, kunnen ze ook aangepakt worden!  
Na 10 minuten kiest iedereen een nieuwe gesprekspartner om een blokje rond te lopen en 
onder elkaar pluim, vraag en wrevel uit te wisselen. Nadat je met verschillende mensen hebt 
gesproken, zie je vaak een lijn in wat ze je zeggen: je bent misschien wel creatiever dan je 
van jezelf dacht? Je stelt vast dat andere leiding zich zorgen maakt, omdat je punten niet zo 
goed zijn bij het studeren? Je zou iets moeten doen aan je mailverkeer, want iedereen die je 
gesproken hebt, heeft je daar op gewezen?  
Succes!   
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GEWOON DOEN:  ALLES BEGINT BIJ EEN BELOFTE!  

Een jaarthema met als leuze ‘gewoon doen’ is ook erg duidelijk verbonden met iets 
dat ons typisch scouts en gidsen maakt: de belofte. De volgende pagina’s geven je 
voor elke tak een methodiek voor een toffe activiteit rond belofte.  
 

Maar voor je daarmee aan de slag kan, frissen we graag het beeld op van de steenman. 
Steenman? Heeft dat iets te maken met ‘groepsgevoel’, ‘engagement’, ‘er samen gewoon 
voor gaan’? … Jazeker! 
 
 

DE STEENMAN 
Zoals een steenman zichzelf vormt uit aparte kleine stenen, zo vorm je met individuele leden 
een groep. Je draagt je eigen steentje bij aan de groep. Een lid meer of minder maakt de 
groep anders, een steen meer of minder maakt ook de steenman anders. En toch blijven het 
allemaal steenmannen, en toch blijven het allemaal scouts. Op die manier vinden we het ook 
belangrijk dat elke groep een deel is van het grotere geheel van scouting, allemaal uniek, en 
toch allemaal ook hetzelfde. Het symbool van de steenman geeft je als leiding verschillende 
mogelijkheden om met je leden aan de slag te gaan rond engagement en belofte. 
 
 
 

 

Misschien wist je het al, maar de betekenis van een steenman was dé inspiratiebron voor 
het logo van onze beweging. Vergelijk de foto hierboven maar eens met ons logo hieronder! 
 

 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/rituelen/belofte
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KAPOENEN/ZEEHONDJES: MET DE STEENMAN OP TOCHT1 
 

Thema:  steenman 
Doel:   samen nadenken over scouting en zich inzetten voor anderen.  
Materiaal:  stenen 
Duur:   2 u 
Vorm:   zoektocht 

 
Voorbereiding 
We maken een korte tocht met de kapoenen, onderweg worden we geleid door 
steenmannen die klaarliggen op de kruispunten. Zorg dat de tocht goed is voorbereid. Alle 
steenmannetjes moeten klaarliggen en de juiste weg aanduiden.  
Introduceer mevrouw/meneer ‘Pleziertje’ of laat hem/haar zichzelf introduceren. Mevrouw 
Pleziertje heeft beloofd aan haar vrienden om ‘pleziertjes’ te doen, maar is vergeten wat. Als 
ze moet snuiten vindt ze gelukkig een zakdoek in haar zak. Er zit een knoop in en daar staat 
wat opgetekend. Het is een legende met drie soorten steenmannen op. Een steenman met 
drie stenen op elkaar en eentje rechts wijst de weg naar rechts, een steenman met drie 
stenen op elkaar en eentje links wijst de weg naar links, een steenman met enkel drie stenen 
is rechtdoor.  
Ze vraagt de kapoenen om samen met haar te gaan zoeken naar welke weg steenmannen 
wijzen.  
 
Activiteit 
De kapoenen zoeken de weg. Onderweg komen ze drie maal een papier met een ‘grote 
vraag’ op tegen.  
Deze vragen zijn:  

 Wat vind je leuk in de scouts? 

 Wat vind je niet leuk in de scouts?  

 Als een kindje triest is, hoe zou je hem dan terug blij maken?  
Neem genoeg tijd om je kapoenen over deze vragen te laten nadenken en er over te praten. 
Zorg dat alle kapoenen aan de beurt kunnen komen om iets te zeggen. Splits je groep 
desnoods op in kleinere groepjes. Je kan hen verschillende wegen laten afleggen.  
Op het einde van de weg ligt een grote schatkist, waar de beloftetekst inzit en voor iedere 
kapoen een steen bevat. Er ligt ook een brief waarop staat dat je in de schatkist ‘schatten’ 
mag steken gedurende het hele jaar. Een schat is iets wat je leuk vond aan de activiteit of de 
scouts.  
 
Eigenlijke belofte 
Lees samen met de kapoenen de beloftetekst, laat het beloftelied horen en leer de 
kapoenen het refrein. Geef daarna een feestje met de inhoud van de schatkist.  
 
Opvolging 

                                                 
1 Alle methodieken van pagina’s 49 tot en met 58 komen uit onze beloftebrochure: 
‘Scoutswoord?Erewoord!’, een publicatie die je in alle Hopper Winkels kan kopen!  
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Je kan iedere week even terugkomen op de schatkist en je kapoenen vragen welke schat ze 
vandaag zouden willen bijhouden. Daarbij kan je ook vragen of ze een pleziertje deden voor 
iemand en regelmatig ‘mevrouw pleziertje’ nog eens ter sprake brengen. Als een kindje 
triest is kan je de anderen nog eens attent maken op wat jullie bespraken tijdens de belofte.  

 

KABOUTERS-(ZEE)-WELPEN: STEENMAN  
 

Thema:  steenman 
Doel:  kabouters/(zee)welpen de verschillende elementen van de belofte doen 

ervaren. 
Materiaal:  doeken, stenen, estafettemateriaal, papier en potloden. 
Duur:   een halve dag + beloftemoment.  
Vorm:  spel  

 
Activiteit 
Kondig aan dat het vandaag een belangrijke dag is. De kabouters en (zee)welpen gaan 
vandaag hun belofte doen. Stel je leden de vraag of ze weten wat de belofte is? Wat deze 
inhoudt? Sla een kort praatje over de betekenis van de belofte.  
 

Of laat mevrouw ‘Belofte maakt schuld’ langskomen. Ze vertelt dat ze eens beloofde 
om een hele grote steenman te maken, maar dat die er nooit gekomen is. Een 
steenman is echter heel belangrijk voor een mens. Hij wijst de weg als iemand het 
even niet meer zo goed weet. Hij is er altijd en bestaat uit vele kleintjes, die één groot 
maken. Mevrouw ‘Belofte maakt schuld’ heeft heel lang zitten piekeren hoe het komt 
en ze denkt dat ze het weet. Zo’n belofte maken is één ding, die nakomen gaat heel 
moeilijk alleen. Om zo’n groot project uit te voeren moet je; kunnen luisteren naar 
elkaar, samen dingen doen, je sterkte gebruiken, loyaal zijn en respect voor de natuur 
tonen. Deze dingen kan je het best verwezenlijken als je in groep bent. Gelukkig weet 
ze wel wat ze moet doen. Het is de bedoeling dat alle kabouters en (zee)welpen een 
kei tot bij een bepaalde, aangeduide plek brengen door middel van opdrachtjes die 
allemaal met een deeltje van de belofte te maken hebben. Op die plek zal de 
eigenlijke belofte plaatsvinden. 
 

Laat je leden stenen zoeken. Als er in de omgeving van het lokaal niet veel stenen zijn, zorg 
dan dat je voor iedere kabouter/(zee)welp een stevige kei achter de hand hebt. Als je voor 
ieder lid 2 stenen voorziet dan kan iedereen er eentje op de steenhoop laten liggen én er 
eentje meenemen naar huis als aandenken aan de beloftedag. Kabouters/(zee)welpen 
worden verdeeld in nesten (of kleine groepjes). Het nest dat een opdracht tot een goed 
einde heeft gebracht krijgt de zin uit de beloftetekst die bij de opdracht hoort. Zo 
verzamelen ze per nest de beloftetekst.  
 

 Opdracht 1: De verschillende nesten staan op 20 meter van een middencirkel of ‘een 
eiland’ waar genoeg stenen liggen voor alle leden. Ze krijgen de opdracht om per nest 
naar het eiland te ‘wandelen’, maar dat moeten ze doen op ‘stapstenen’, want tussen 
waar zij staan en het ‘eiland’ is er water. Ze hebben echter niet genoeg ‘stapstenen’ 
om er voor iedereen eentje te hebben. Samenwerken en iets doen voor de andere is 
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dus zeer belangrijk om op het ‘eiland’ te geraken. Als de kabouters/(zee)welpen 
naast het papier stappen of één van de nestleden ‘vergeet’ moet heel het nest 
opnieuw beginnen. Iedereen krijgt een steen en een stukje tekst als beloning. 

 Opdracht 2: De stenen liggen per nest op een handdoek. Je leden moeten allemaal 
een stukje van het handdoek vasthebben en zo een stuk parcours afleggen. Zeg hen 
dat ze dat zo snel mogelijk moeten doen.  Als er een steen valt, moeten ze uiteraard 
opnieuw beginnen. Ze moeten op, onder en over hindernissen geraken. Geef hen bij 
de start niet al te veel tips, maar als je ziet dat ze knoeien, kunnen tips een grote hulp 
zijn om ‘samenwerking’ mogelijk te maken. (vb: zorg dat iedereen kan volgen, 
bespreek eens hoe je het gaat doen enz.)  

 Opdracht 3: Per nest moeten de stenen overgebracht worden. De ene helft van het 
nest is geblinddoekt, de andere helft staat aan de overkant achter een lijn. Voor het 
tweede deel van de opdracht zijn de rollen omgekeerd. De geblinddoekten hebben 
een steen vast en moeten een stukje lopen en tussen 2 paaltjes over de lijn geraken. 
De niet geblinddoekten staan over de lijn aan de andere kant en mogen enkel hun 
stem gebruiken om de leden naar de overkant te gidsen.  

 Opdracht 4: Voor de volgende opdracht is ‘winnen of verliezen’ niet belangrijk. Het is 
de bedoeling om de natuur zo ‘goed mogelijk’ ter ervaren. Geef je 
kabouters/(zee)welpen de opdracht om een steen te zoeken in het bos. Geef hen de 
opdracht hem goed te bekijken. Hoe ziet hij er uit? Wat vind je er mooi aan? Wat 
vind je lelijk? Waar denk je dat die vandaan komt? Als de kabouters/welpen hun best 
deden krijgen ze een stukje van de beloftetekst.  

 Opdracht 5: Per nest moeten de kabouters/(zee)welpen zoveel mogelijk verschillen 
zoeken tussen hen. Alle verschillen worden apart op een papiertje gezet. Ieder 
papiertje wordt in een luciferdoosje gestoken. Alle luciferdoosjes worden op elkaar 
gezet. Wat gebeurt er als je 1 luciferdoosje uit het muurtje probeert te halen? 
Bespreek met de kabouters wat dat betekent ‘ieder zijn kracht, sterkte’.  

 
Nabespreking  
Zet je daarna samen met je kabouters/zeewelpen. Als je genoeg leiding hebt, kan je best per 
nest gaan zitten. Bespreek de opdrachten en het stukje tekst per opdracht. Zorg  dat het 
gesprek niet langer duurt dan 15 minuten.  

 Wat moesten ze doen? Wat ging er gemakkelijk? Wat ging er moeilijk? Wat gaan ze 
hiervan onthouden?  

 Wat zegt het stukje tekst? Heeft dat te maken met wat ze juist gedaan hebben? 
Waarom wel? Waarom niet?  

Geef hen op het einde van het gesprekje de opdracht om even in stilte na te denken en kort 
op te schrijven wat ze geleerd hebben en wat ze willen beloven voor de rest van het jaar aan 
de groep.  
 
De eigenlijke belofte 
Zorg voor een beetje een plechtige sfeer. Laat je kabouters/(zee)welpen nog even 
terugdenken aan de middag en wat ze beleefden. Lees daarna de beloftetekst voor, laat hen 
één voor één vertellen wat ze beloven en hun steen op de stapel leggen. Als je met een 
raadsrots werkt dan kunnen de stenen daar gelegd worden. Zing als afsluiter samen het 
beloftelied. Alle nieuwe kabouters/(zee)welpen krijgen op het einde van de plechtigheid een 
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beloftekenteken en een kei mee naar huis, de anderen krijgen eveneens een steen als 
aandenken aan de belofte. Sluit af met een toost en een koekje.  
 
Opvolging  
Zorg dat de beloftetekst ergens centraal in het lokaal aanwezig is in de buurt van de 
steenman of raadsrots. Attendeer de kabouters/(zee)welpen regelmatig op het 
beloftemoment. 
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JONGGIDSEN – JONGVERKENNERS – SCHEEPSMAKKERS: STÉÉN TEGEN ALLEN 
 

Thema:  werken rond het thema belofte en engagement 
Doel:   op een actieve wijze belofte onder de aandacht brengen 
Materiaal:  lijst met uitdagingen, knutselmateriaal, beloftelocatie, schrijfgerief, stenen of 

keien, ... 
Duur:  2 u 
Vorm:  actief 

 
Doelstelling en activiteit 
Aan de hand van deze activiteit kan je met de jonggivers op een actieve manier aan de slag 
om met belofte en engagement bezig te zijn in je tak. De jonggivers brengen samen de ‘één 
tegen allen’ tot een goed einde. De opdrachten van deze een tegen allen moeten voor de 
jonggivers duidelijk maken dat engagement en belofte meer is dan alleen een belofte aan 
jezelf. Ook het engagement naar je tak en de groep toe, wordt vanaf deze leeftijd belangrijk. 
Bij deze uitdagingen kunnen de jonggivers telkens een nieuwe steen verdienen om 
uiteindelijk samen een steenman te bouwen. Je kan elke jonggiver een kleine steenman 
laten bouwen. Je kan er ook voor kiezen om met de groep gezamenlijk de steenman te 
bouwen en samen een belofte uit te spreken. 
 
Voorbereiding 
Voor deze activiteit heb je in de eerste plaats een lijst nodig met uitdagingen waar je je 
jonggivers voor wil laten gaan. Dit zijn enkele voorbeelden ter inspiratie. Je vindt er vast zelf 
nog veel meer? 

 Leg met de hele groep een hindernissenparcours af, waarbij de helft van de groep 
geblinddoekt is. 

 Schrijf met de hele groep een belofte waar jullie je samen voor willen inzetten. 

 Maak een kampvuur aan of houd een vuur brandende gedurende de ganse uitdaging. 

 Leer de beloftetekst uit het hoofd met de hele groep. 

 Sjor een constructie waar jullie met zijn allen opkunnen. 

 ... 
 
Belofteritueel 
Wanneer de jonggivers de verschillende uitdagingen hebben volbracht verdienen zij stenen. 
Met deze stenen kunnen jullie samen een steenman bouwen. Bouw deze steenman op een 
plaats die voor jullie tak belangrijk is, in een bos dichtbij het lokaal, aan het lokaal,...Op deze 
plaats kan elke jonggiver zijn eigen belofte uitspreken en zijn steentje bijdragen aan de 
steenman. 
 
Variatie 
Je kan de jonggivers ook uitnodigen om op de steen een kernwoord te zetten om hun 
belofte kracht bij te zetten.  
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Terugkoppeling 
Als de steenman zichtbaar aanwezig is in de omgeving van je scoutslokaal of op de plaats 
waar je vaak activiteiten laat doorgaan, kan je na een aantal maanden nog eens teruggrijpen 
naar de beloftes die gemaakt zijn. Het vormt een deel van je groepsproces en het biedt de 
jonggivers de kans om elkaar aan te spreken op hun kwaliteiten. 
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GIDSEN _ VERKENNERS: BELOFTEMETHODIEK MET STEENMAN 
 

Thema:  groepsengagement 
Doel:   koppeling van engagement/projectwerking aan belofte 
Materiaal:  kasseien 
Duur:   1u + voorbereiding 
Vorm:  projectwerk + symbolisch 

 
Vooraf 
Bij het giverparlement bij het begin van het scoutsjaar kan deze methodiek al aan bod 
komen. Wanneer je projectwerking ter sprake brengt kan je dit doen aan de hand van de 
belofte en het engagement dat de givers willen aangaan ten aanzien van hun omgeving. Een 
soort van 12 werken zou iets leuks zijn om rond te werken. Niet al die twaalf werken moeten 
rond belofte en engagement gaan. Maar een aantal daarvan kunnen toch in het teken staan 
van engagementswerking. Het is belangrijk dat vooraf even het concept steenman wordt 
geduid (zie 5.4 van deze map: ‘de steenman’). Bij elk geslaagd werk krijgen de givers een 
grote kasseisteen met daarop in goudletters het project dat ze tot een goed einde hebben 
gebracht. Zo kunnen ze in de loop van het jaar 12 stenen verwerven. Het is aan de leiding 
om te bepalen of er al dan niet een beloning aan wordt gekoppeld. Het zou wel het ideale 
moment zijn om even te reflecteren over hun beloftemoment. 
Maar nu lopen we al even op de zaken vooruit. De kasseien van de twaalf werken, een 
steenman,… Het mag duidelijk zijn dat stenen een belangrijke rol zullen spelen tijdens het 
beloftemoment. Indien de groep al mee is met het concept steenman en alle leden al een 
steen hebben die ze met zich meenemen van bij de kapoenen kan die steen uiteraard 
gebruikt worden, anders kan je het op de volgende manier doen. 
 
Activiteit 
Tijdens het beloftemoment wordt er opnieuw even stilgestaan bij het concept steenman en 
welke betekenissen daar allemaal aan verbonden kunnen worden. Daarna kan je even 
terugkeren naar wat je tijdens het giverparlement hebt besproken in verband met de 12 
werken of de andere projecten die je zal proberen te verwezenlijken in de loop van het jaar 
in verband met engagement. Wanneer de givers hun belofte uitspreken hebben ze elk een 
steen die ze na het uitspreken van de belofte bij de fundering van de te bouwen muur van 
twaalf werken leggen. Zo dragen ze alvast symbolisch hun steentje bij en engageren ze zich 
ertoe om de 12 werken samen tot een goed einde te brengen. 
Eindigen met het beloftelied en/of de beloftetekst kan deze methodiek nog krachtiger 
maken, en zorgt alleszins voor een gepast einde. 
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JINS – LOODSEN: EEN STEENTJE BIJDRAGEN 
 

Thema:    groepsbinding, deel van de groep zijn 
Materiaal:    stenen 
Omgeving/setting:  thuislokaal 
Duur:     1u of meer 
Vorm:    creatief , verbaal 

 
Vooraf 
Vele jins hebben eigenlijk al een hele carrière achter de rug en onder het mom ‘gun ze een 
apenjaar’ heeft het geen zin om grote stageprojecten bij de andere takken te gaan 
uitwerken. Tijdens een jinjaar staat de jin als lid dus nog voorop. Kies er dus ook voor om je 
jins te laten nadenken over wat ze aan deze jingroep willen beloven, en nog niet over welk 
engagement ze volgend jaar als leiding willen aangaan. 
 
Activiteit 
Voorafgaand aan het beloftemoment vraagt de leiding aan iedere jin iets mee te brengen 
dat voor hem of haar een belangrijke betekenis heeft en dat een stukje van de jin zijn 
eigenheid symboliseert. De jins stellen hun voorwerpen tijdens het beloftemoment aan 
elkaar voor en na hun voorwerp te hebben voorgesteld spreken ze hun belofte uit en leggen 
ze hun voorwerp in de kring. Zo dragen zij letterlijk een stukje van hun eigenheid over aan de 
groep. 
Wanneer iedere jin zijn belofte heeft uitgesproken en alle voorwerpen in de kring liggen kan 
je voorstellen om er een mobiel of een steenman van te maken die een plaats krijgt in het 
lokaal of op een andere plaats die belangrijk is voor de jintak. Ondertussen werken de jins 
uiteraard samen aan hun ‘steenman’, hun wegwijzer doorheen het jaar die is opgebouwd uit 
hun eigenheid, uit hun voorwerpen. Bij de plechtige onthulling van het beloftekunstwerk kan 
dan de beloftetekst worden voorgelezen. 
 
XL 
Dit besloten ritueel kan ook een heel gebeuren worden met aanwezigheid van ouders, 
groepsleiding, lintjes doorknippen enz. Ook het beloftelied, of de beloftetekst kunnen dan 
een prominente rol spelen. Durfde da?  
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LEIDING: ’N KEI VAN SCOUTING 
 

Thema:  steenman,  
Doel:  engagement bij leiding, bespreekbaar maken wat je fundamenten van 

engagement zijn 
Materiaal:  pen en papier, en eventueel grote stenen-keien-kiezels-zand 
Duur:   1 à 1,5 u 
Vorm:   rustig, verbaal 

 
Voorbereiding 
Beslis met je groepsleidingsploeg wie het verhaal vertelt, wie het uitbeeldt en wie de uitleg 
achteraf geeft.  
Zet alles klaar in een gezellig lokaal, waar een rustig muziekje en wat kaarsjes staan.   
Als je als groep de traditie hebt om een steenman te bouwen, kan je best in de buurt van 
deze steenman zijn voor het uitspreken van je belofte. Als je dit niet hebt kan je deze 
gewoonte creëren of alle keien van de leidingsploeg verzamelen in een mooie grote glazen 
bokaal.  
 
Activiteit 
Lees volgend verhaal voor. Of beter nog, voer het experiment waarover sprake in dit verhaal 
uit.   

‘Op een dag werd een oude professor gevraagd een lezing te geven over efficiënt 
tijdsbeheer. Hij nam het woord en zei: "Laten we beginnen met een experiment". 
Van onder de tafel haalde hij een glazen pot en zette die voorzichtig voor zich neer. 
Daarna nam hij enkel grote stenen die hij zorgvuldig in de pot legde. Toen deze gevuld 
was, richtte hij zijn blik langzaam naar zijn publiek en vroeg: "Is deze pot vol?" 
Iedereen antwoordde ‘ja’. 
  
De professor bukte zich opnieuw en nam een pot met kiezelsteentjes. Minutieus goot 
hij ze over de stenen. De kiezeltjes vielen tussen de stenen tot op de bodem van de 
pot. Hij goot steentjes tot aan de bovenrand. Opnieuw vroeg de professor: "Is deze 
pot vol?".  Zijn toehoorders begrepen zijn opzet en één van hen antwoordde: 
"Waarschijnlijk niet..." 
Daarop haalde de professor een zakje zand van onder de tafel. Hij goot dat 
aandachtig in de grote pot. Het zand vulde de plaats tussen de grote stenen en de 
kiezels. 
Hij vroeg nogmaals: "Is deze pot vol?" Ditmaal schudde zijn publiek eensgezind het 
hoofd.  
 
"Goed," zei de professor, en alsof iedereen het verwachtte, nam hij een kan met water 
en vulde de pot tot de rand. Daarop richtte de professor zich opnieuw tot de groep en 
vroeg: "Welke grote waarheid toont dit experiment ons aan?" 
De moedigste antwoordde: "Het toont aan dat onze agenda nooit zo gevuld is als we 
wel denken en dat er, als we het echt willen, nog altijd wel wat tijd is voor afspraken 
en activiteiten". 
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"Neen," antwoordde de professor, "daarover gaat het niet. De grote waarheid die in 
dit experiment schuilt, is de volgende: als je niet eerst de grote stenen in de pot doet, 
krijg je ze er achteraf nooit meer in." 

 
Geef je leidingsploeg daarna volgende vragen:  

 Welke zijn de grote stenen van scouting? Wat zijn je fundamenten in scouting? Wat 
wil je eerst doen in scouting, en wat is bijkomstig? 

 Hoever ga je in je engagement voor scouting? Welke plaats neemt het in in je leven? 
Is scouting jouw grote steen, of eerder een kiezel? 

 Wat zijn je stenen, je kiezels, je zand, je water?  

 Waar maak jij graag tijd voor? Wat schiet er al eens over tijdens een activiteit? Waar 
wil je dit jaar extra de nadruk op leggen?  

Geef hen even de tijd om in stilte na te denken over deze vragen. Geef hen de opdracht wat 
op te schrijven, te tekenen of iets uit te beelden, want nadien stellen ze aan de groep voor 
wat hun fundamenten zijn.   
 
Afsluiting  
Sluit het geheel af met een plechtig moment, waarin iedereen zijn/haar kei bij de steenman 
legt in het lokaal. Iemand leest de beloftetekst voor en daarna zingt iedereen samen het 
beloftelied. Neem daarna de tijd om feestelijk samen te zijn.  
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GEWOON DOEN: LEIDING BLIJVEN 

 

 
Waar haalt Scouts en Gidsen Vlaanderen haar ideeën, wijsheden, cursussen 
vandaan? Wie beslist er over het maken van een paspoort kabouters – welpen 
of geeft vorming over kabelbanen? Het zijn – net als leiding – vrijwilligers! 
Mensen die vaak een verleden hebben als leiding, en geboeid blijven door een 
bepaalde tak of een thema zoals pakweg ‘internationaal’. Zij vergaderen met 
hun eigen commissariaat of ploeg, en bepalen samen ook onze pedagogische 
koers! Meer info over al deze teams vind je hieronder. Zelf interesse om bij 
een van hen aan te sluiten? Gewoon doen!  
 
 
COMMISSARIAAT AKABE: QUE?!  

Het commissariaat Akabe is een groep vrijwilligers die zorgt 
voor de bekendmaking van Akabe binnen en buiten Scouting, 
zelfs op internationale ontmoetingen. De ploeg bestaat uit 
personen die actief (geweest) zijn binnen Akabe en scouting 
in het algemeen. We vertegenwoordigen Akabe op de 
nationale vergaderingen van Scouts en Gidsen Vlaanderen, 
waarbij we streven naar een volwaardige plaats voor Akabe 

binnen scouting.  

Verder zijn we er ter ondersteuning van de lokale groepen, districten en gouwen. Dankzij 
onze AGC’s akabe hebben we het voorbije scoutsjaar de afstand tot onze akabetakken en –
groepen kunnen verkleinen, hetgeen we zeker willen voortzetten. Daarnaast staan we 
natuurlijk steeds open voor alle vragen en opmerkingen vanuit de groepen en trachten waar 
mogelijk antwoorden en/of oplossingen aan te bieden.  

Het commissariaat Akabe is er voor iedereen die te maken heeft met scouts en gidsen met 
een handicap. Of het nu gaat om een inclusief lid, een Akabe-tak of groep, of je gewoon 
vragen hebt over dit onderwerp, dan kan je terecht bij commissariaat Akabe. 

Je kan ons zeker tegenkomen op HO, de animatorcursus of op het Akabe Convent. Als we 
niet direct in de buurt zijn, kan je ons altijd bereiken op 
akabe@scoutsengidsenvlaanderen.be en ook op facebook vind je ons terug! 

Na onze belronde naar alle Akabetakken en –groepen dit jaar, kwamen heel wat signalen 
naar boven. Het komende scoutsjaar willen we dan ook versterkend werken voor onze 
groepen. Zopas lanceerden we het nieuwe Akabelied en een nieuwe editie van de Akabe-
nieuwsbrief, een ondersteunend pedagogisch product en een nieuwe promofilm mogen 
jullie komend scoutsjaar verwachten.  Verder staat er ook een nationale akabedag op stapel. 
Tot slot willen we jullie ondersteunen bij het vinden van nieuwe leiding door onze externe 
promocampagne.  

mailto:akabe@scoutsengidsenvlaanderen.be
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COMMISSARIAAT KAPOENEN 
21 juni 2012 – Op een rustig en zonnig terras bij het begin van 
de zomer, spreken 3 (ex-) scoutsleiders af om zich te buigen 
over allerlei onderwerpen. ‘Welke werkwinkels gaan we op 
HO voorzien?’ – ‘Hoe kijkt een kapoen naar zijn omgeving?’  - 
‘Wat kunnen we doen zodat leiding een goed contact met 
ouders kunnen opbouwen?’ - … 
 
Wij, het commissariaat kapoenen, zijn een gezellig groepje. 

 
Ons doel?  
Kapoenenleiding van heel Vlaanderen ondersteunen zodat zij en ook vooral hun kapoenen een 
kwalitatief aan scouting kunnen doen. 
 
Waarom? 
Wij hebben al zoveel van scouting gekregen, we hebben het gevoel dat we er nog zoveel aan kunnen 
teruggeven. 
 
Vragen over kapoenen? 
Info is te vinden op: 
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/takwerking/kapoenen  
 
Mocht je nog vragen hebben, kan je mailen naar: 
kapoenen@scoutsengidsenvlaanderen.be  
 
Interesse? 
Wij komen gemiddeld 1x per maand en 2x een weekend in het jaar samen. Waar hangt af van wie er 
komt en wat we zelf afspreken. Mocht je interesse hebben kan je naar bovenstaand e-mail adres 
mailen, voor meer informatie. Het maakt niet uit of je nog leiding bent of niet meer. 
 

 
COMMISSARIAAT KABOUTERS & WELPEN 
 

Ook voor de kabouters en (zee)welpen spannen vrijwilligers 
zich in. Pieter en co kunnen je echt alles vertellen over het 
kabouter-(zee)welpenpaspoort. Het is gratis te verkrijgen in 
alle Hopper winkels of te downloaden via de website! 
Ze werkten aan een eigentijdse versie van ’t Jungleverhaal. 
Nu ligt er een nieuw verhalenboek in Hopper met Mowgli en 
Shanti in de hoofdrol. Dit jaar werken ze met veel plezier 
verder aan een junglegids boordevol spel en plezier voor jou 

en je kabouters en (zee)welpen. Stel dit team alle vragen die je hebt over de leefwereld van 
je leden. Ook over nestwerking en ideaal slaapuur kunnen ze je adviseren! 
Zeker eens surfen naar:  
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kabouterswelpen 
 
Mail naar:   kabouterswelpen@scoutsengidsenvlaanderen.be  
 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/takwerking/kapoenen
mailto:kapoenen@scoutsengidsenvlaanderen.be
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kabouterswelpen
mailto:kabouterswelpen@scoutsengidsenvlaanderen.be
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COMMISSARIAAT JONGGIVERS – GEZOCHT! 
 
Geen eenvoudige takken, gezien de verschillen tussen 
eerstejaars en derdejaars, de veranderingen die jongeren op 
deze leeftijd ondergaan en natuurlijk: door de nieuwe 
uitdagingen in scouting! Een commissariaat givers is idealiter 
eveneens een nationaal vrijwilligersteam, dat werkt rond 
jonggivers (leuke activiteiten, tips voor groepssfeer, 
patrouillewerking, enzovoort …). Momenteel beantwoorden 
beroepskrachten graag jullie vragen over deze takken. Maar 
nog leuker zou het zijn als een nieuwe vrijwilligersploeg 
nationaal komt meewerken omtrent deze tak? Vragen of     

                                                        interesse, mail zeker naar onderstaand mailadres! 
 
 
Zeker eens surfen naar:  
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/takwerking/jonggidsen-
jongverkenners 
 

Mail naar: 
jonggivers@scoutsengidsenvlaanderen.be  
 
 

COMMISSARIAAT GIVERS – EXTRA KRACHTEN GEZOCHT! 
 
Wellicht heb je zelf prachtige herinneringen aan je givertijd. 
Givers hangen tussen een laatste kinderachtige kramp 
vertonen en eerste volwassene trekken. De kampen worden 
langer, per fiets of op tocht, de vriendschappen steeds 
hechter, totems en adjectieven soms tot in de late uurtjes 
overdacht… momenteel zijn er enkele schatten van 
vrijwilligers met dit commissariaat bezig, maar een vrijwillige 
eindverantwoordelijke ontbreekt. Ben jij iemand die graag je 
giverleiding-ervaring doorgeeft, nationaal ideeën en 

standpunten over givers mee wil omzetten in geniale acties? Aarzel dan niet om te mailen 
naar onderstaand adres!  
 
 
Zeker eens surfen naar:  
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/takwerking/gidsen-verkenners 
 
Mail naar: givers@scoutsengidsenvlaanderen.be  

 
 
 
 

mailto:jonggivers@scoutsengidsenvlaanderen.be
mailto:givers@scoutsengidsenvlaanderen.be
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COMMISSARIAAT JINS 
Om te weten hoe het commissariaat jins voor inspiratie zorgt, 
haast je snel naar pagina 31! Afgelopen jaar nog kwam 
commissariaat jins met een hangmat op onze scouting-markt, 
helemaal ontworpen in functie van een goed gesprek tussen 
leiding en jin over leiding worden! Vragen over 
kleurentotems? Een ideale jinjaarplanning? Of wil je meer 
info over vorming voor toekomstige leiding, zodat je jins ook 
eens buiten je groep de knepen van het vak leren kennen? 
Contacteer de kanjers van het commissariaat jins!  
 

 
 
Zeker eens surfen naar: 
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/takwerking/jins  
 
Mail naar: 
jins@scoutsengidsenvlaanderen.be 

 

 
 

 

 

COMMISSARIAAT GROEPSLEIDING 
Natuurlijk mogen vrijwillige experten om groepsleiding bij te 
staan niet ontbreken. Commissariaat groepsleiding is het 
aanspreekpunt voor alle vragen. Hoe zit je een groepsraad 
het best voor? Hoe pak je een leidingsverdeling aan? Je moet 
op planningsweekend met je leiding en vraagt je af hoe je 
daar in godsnaam aan moet beginnen?  
Durf je vragen aan dit commissariaat te stellen, zodat je tijdig 
meer houvast krijgt. Ken je de groepsraadmap al, die deze 
vrijwilligers in 2011 hebben gelanceerd? Die bevat een rist 
handige formulieren, informatie, … en geeft jou de kans om 

je kennis bij te houden en later over te dragen aan je opvolgers. Gewoon aanschaffen dus!  
 
Zeker eens surfen naar: 
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/takwerking/groepsleiding  
 
Mail naar: 
groepsleiding@scoutsengidsenvlaanderen.be  
 
 
 
 
 

 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/takwerking/jins
mailto:jins@scoutsengidsenvlaanderen.be
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/takwerking/groepsleiding
mailto:groepsleiding@scoutsengidsenvlaanderen.be
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PLOEG VORMING 
Vorming in scouting … ver-van-mijn-bedshow of van staats 
belang? In elk geval, het aanbod is groot: animatorcursus, 
hoofdanimatorcursus, instructeurscursus … wie wil, kan van 
ervaren scouts en gidsen op korte tijd een pak leren! 
Misschien wil jullie groepsraad wel eens het touwenparcours 
op de Kluis afleggen? Ben je op vorming geweest en heb je 
vragen over je attest van deelname? Of: je bent op zoek naar 
een vorming voor je groepsraad over feedback geven aan 
elkaar? Weet dat er een grote ploeg van vrijwilligers probeert 
om jouw vragen te beantwoorden!  

 
Zeker eens surfen naar: 
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/initiatieven/vorming-in-scouting  
 
Mail naar: 
vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be  
 

 
 
PLOEG ZINGEVING 

Waar komt scouting vandaan? Wat is het doel van een 
totemisatie? Hoe kan je voor elke tak een beloftemoment 
organiseren? Rituelen hebben we in onze beweging genoeg, 
maar hoe doen we ze, hoe maken we ze uitdagend en 
waardevol voor onze groepen? Ploeg zingeving is de denk- en 
doetank over de verdiepende betekenis in scouting! 
Contacteer deze ploeg ook voor moeilijke vragen rond ‘een 
viering in je groep maken’ of ‘help ons een onverwacht 
overlijden mee te verwerken’. Zoek je een luisterend oor om 
je scoutingzorgen kwijt te kunnen? Zelfde adres!  

 
 
Zeker eens surfen naar: 
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/zingeving  
 
Mail naar:  
zingeving@scoutsengidsenvlaanderen.be  
 
 

PLOEG TECHNIEKEN 
Ploeg technieken biedt vorming in scoutstechnieken voor 
leiding en jins aan. Scoutstechnieken, een basisbegrip binnen 
scouting, omvat oriëntatie, pionieren, mes-, bijl- & 
zaagwerking, kabelbanen, tenten, ... Zij bieden ook eenduidig 
advies over veilig werken en hoe omgaan met materiaal! 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/initiatieven/vorming-in-scouting
mailto:vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/zingeving
mailto:zingeving@scoutsengidsenvlaanderen.be
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Zeker eens surfen naar: 
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/actie/technieken  
 
Email adres:  
technieken@scoutsengidsenvlaanderen.be  
 
 
 

PLOEG DIVERSITEIT 
Niet alle leden hebben het even gemakkelijk IN onze 
beweging. Hoe gaan we om met gezinnen waar financiële 
drempels bestaan? Er zijn kinderen en jongeren die niet 
vertrouwd zijn met scouting tijdens het jaar … hoe bieden we 
hen toch een OPEN KAMP aan in de zomer? Jeugd met een 
andere culturele achtergrond, die onze gewoontes niet 
kennen en er misschien zelfs hun neus voor op halen, wat 
doen we daar aan? Ploeg diversiteit – onder leiding van 
Katrien, doet onze beweging nadenken en actie ondernemen 
om scouting voor iedereen mogelijk te maken!  

 
Zeker eens surfen naar: 
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/diversiteit  
 
Email adres:  
diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be  
 
 

PLOEG ZEESCOUTING 
Scouts en gidsen spelen op het water? Het kan, met 
zeescouting! Onze beweging telt een 1500 tal leden en 
leiding die bij een zeescouts aangesloten zijn. Op zich doen 
zeescoutinggroepen even goed aan scouting als alle andere 
groepen, alleen is het water hun unieke troef, al roeiend, 
varend, … en lerend! Want je op het water verplaatsen vergt 
natuurlijk specifieke vaardigheden, ook wel ‘nautische 
vaardigheden’ genoemd. Ploeg zeescouting is het 
aanspreekpunt bij uitstek voor ieders vragen over 
zeescouting!  

 
Zeker eens surfen naar: 
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/zeescouting 
 
Email adres:  
zeescouting@scoutsengidsenvlaanderen.be  
 
 

 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/actie/technieken
mailto:technieken@scoutsengidsenvlaanderen.be
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/diversiteit
mailto:diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be
mailto:zeescouting@scoutsengidsenvlaanderen.be
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PLOEG INTERNATIONAAL 
Ploeg Internationaal behartigt de internationale aspecten van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ze vertegenwoordigt Vlaamse 
scouts en gidsen in het buitenland en brengt hen in contact 
met geestesgenoten binnen of buiten Europa. Ze volgen ook 

de geplande internationale kampen op. Jaarlijks organiseren ze een buitenlanddag. 
 
Jo is de commissaris die Scouts en Gidsen Vlaanderen in het buitenland vertegenwoordigt. 
De ploeg van buitenlandmedewerkers wordt evenwel geleid door de 
ploegverantwoordelijken: Dominiek Stoop en Nisse Van Dessel. 
 
Zeker eens surfen naar:  
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/internationaal 
 
Email adres:  
internationaal@scoutsengidsenvlaanderen.be  

  

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/internationaal
mailto:internationaal@scoutsengidsenvlaanderen.be


65 

SCOUTING …DUS ‘GEWOON LATEN!’ 

 
Er is een MASSA aan toffe activiteiten, ludieke spelen, geniale teambuildings, creatieve 
verkleedtechnieken, methodieken voor afspraken, belangrijke veiligheidstips … in onze 
beweging. Dat zijn dan allemaal dingen die je gewoon echt eens zou moeten doen! Ergens 
hier achteraan, in een vergeten hoekje, enkele knipogen naar dingen die je als scouts of gids 
liefst vermijdt of gewoonweg niet doet …  
 

                    
                                                                      

  
 
 
     
 


