	
  

	
  

	
  

Scouting!
Waar staat scouting voor? Hoe zijn we georganiseerd?
Waarom zijn zonen en dochters bij ons in uitstekende handen?
Als ouder van een scout of gids zit je vast met veel vragen. De
antwoorden hebben we gebundeld in dit zakboekje.
Scouts en Gidsen Vlaanderen is samen goed voor zo’n 75.000
kinderen en jongeren. Je begrijpt dat een persoonlijk
ouderbezoekje er niet meteen in zit. Toch dient dit boekje scouting voor dummies - hetzelfde doel: een familiale groet
vanwege de nationale leiding om jullie te danken voor het
vertrouwen in onze jeugdbeweging.
Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt een leidraad om het spel
van scouting te spelen: een stevige visie op vrijetijdsbeleving, op het doel, de
methode en de troeven van scouting. Elke lokale afdeling en tak bepaalt zelf hoe ze
met het aanbod omgaat. Elke groep heeft ook een eigen traditie, stijl en cultuur. Ook
al is het altijd anders, het is altijd scouting.
Maar er zijn ook grenzen. Scouting is vrije tijd die niet vrijblijvend is. Een spel dat niet
luchtledig is. Veiligheid is een topzorg; diversiteit en creativiteit zijn een must. Scouts
en Gidsen Vlaanderen staat open voor iedereen die het spel van scouting wil spelen.
En dat zonder enige discriminatie.

Scouting, da’s durven!
Beleven. Daar draait het om bij scouting. Buiten spelen en ongelooflijk veel plezier
maken. Experimenteren en het avontuur opzoeken. De natuur intrekken en samen
ontdekken. Dat allemaal en nog veel meer is scouting.
Kinderen hebben recht op blauwe plekken. Daar zijn we bij Scouts en Gidsen
Vlaanderen van overtuigd. We verdedigen hun recht om zich eens ‘goe vuil’ te
maken. Scouting wil een plaats zijn waar jongeren nog echt zichzelf mogen zijn, in
een begeleide – dus veilige – omgeving met een uitgebreid, prikkelend spelaanbod
op maat.
Openheid en toegankelijkheid staan voorop in onze visie. Bij de scouts is er plaats
voor iedereen, ongeacht achtergrond, afkomst, beperkingen,... Al scoutend
ontdekken ze dat iedereen anders is en dat dit geen bezwaar hoeft te zijn. Scouting
is niet dwingend. Nooit. Wel willen we jongeren prikkelen om hun eigen
mogelijkheden te verkennen en hun talenten te ontplooien. We hebben een groot
respect voor ieders eigenheid en we geloven in de kracht van groepswerking. Zo
bieden we jonge mensen de kans om te ervaren wat ze voor elkaar en voor de
samenleving kunnen betekenen.

	
  

	
  

2

	
  

	
  

Expeditie Scouting
Scouting steunt op vijf basispijlers; de rode draad doorheen onze methode...

Schouders eronder
Engagement is bewust en actief kiezen voor iets meer. Scout of gids ben je niet
zomaar. Je werkt actief mee, je zet je in voor de groep, allemaal op vrijwillige basis.
Een scout of gids zegt ja tegen zichzelf en de wereld.

Op eigen benen staan
Zelfwerkzaamheid is ondernemen, al doende leren, vallen en weer opstaan,
nieuwsgierig op verkenning gaan. Bij ons krijgen jongeren de kans en het vertrouwen
om zélf de dingen aan te pakken.

Vinger in de pap
Medebeheer staat voor mee de koers uitzetten. Samen oplossingen zoeken, keuzes
maken en beslissen. We vinden het nodig dat jonge gasten in de groep opkomen
voor wat zij belangrijk vinden en mee verantwoordelijkheid dragen.

Arm in arm
Ploegwerk is genieten van verbondenheid, goed omgaan met elkaar. We geloven in
de kracht van goed functionerende ploegen, waarbij het geheel meer is dan de som
van de delen. Scouting smells like teamspirit.

Handen uit de mouwen
Dienst, een ouderwets begrip? Niet bij
scouting! Een handje toesteken, zorgen
voor anderen, zich belangeloos inzetten,
daar word je niet alleen zelf, daar wordt
de hele samenleving beter van.
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Durven ... in alle veiligheid
Wat niet mag, trekt aan, weet je nog? Spannende avonturen beleven, dingen doen
die je thuis of op school niet mag ... in hun vrije tijd willen kids grenzen verkennen.
Moet kunnen, vinden wij, en ach, op een schram zal ’t niet aankomen. Maar we laten
ons geen zand in de ogen strooien: we spelen op veilig.
Toegegeven, sommige activiteiten brengen een stukje risico mee en onze Vlaamse
wegen zijn gevaarlijk terrein. We zijn ons
hiervan bewust. Scouts en Gidsen
Vlaanderen besteedt dan ook veel
aandacht aan het veiligheidsaspect. Via
concrete richtlijnen, didactisch materiaal
en nuttige tips werken we aan
sensibilisatie en ondersteunen we de
leiding bij de praktische voorbereiding van
een kamp, een dropping,...
Veiligheidsmateriaal is steeds aanwezig.
Buitensporten zoals rotsklimmen en
speleologie gebeuren steevast onder
professionele begeleiding.

Wakosta?
Iemand wordt lid van de scouts- en gidsenbeweging door bij aanvang van het
werkjaar lidgeld te betalen. Voor 2013-2014 bedraagt dit 35,00 euro. Dit enkel voor
het oudste kind van het gezin, voor de andere kinderen is dit slechts 30,00 euro. Je
geniet dan, vrij van zorgen, van een geweldig scoutsjaar, met alles erop en eraan.
Natuurlijk kunnen nieuwe leden zich ook tijdens het werkjaar aansluiten. Als dat
gebeurt na 1 maart spreken we van een halfjaarlijks lid. Je betaalt dan slechts 25,00
euro.
Staat je zoon of dochter te trappelen om scouting te ontdekken? Je kind kan lid
worden als het vóór 31 december van het lopende werkjaar 6 jaar wordt of vanaf het
moment dat het in het eerste leerjaar zit.
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Groepen en takken, een leefwereld op zich
Kapoenen (6 tot 8 jaar)
Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. En
daar spelen we volop op in. Het hoogtepunt in een kapoenenleven? Voor de eerste
keer op kamp!
Wouters (8 tot 11 jaar)
Is het leven een jungle of een speeltuin? Wouters leren zélf spannende dingen doen.
Hun eigen lokaal inrichten, muziekinstrumenten maken, in bomen klimmen, kampen
bouwen,...
Jojo’s (11 tot 14 jaar)
Op tocht met de rugzak en de natuur verkennen. Een vlot sjorren en je eigen potje
koken. Een toneelstuk in mekaar steken en je creativiteit botvieren. Je kind is aan
zet!
Givers (14 tot 17 jaar)
Klaar voor meer? Meer krijg je! Givers bieden we alle kansen om te bewijzen wat ze
in hun mars hebben. Er is ruimte om te experimenteren en mee te beslissen. Grootse
projecten kleuren hun scoutsdag, maar gewoon gezellig samen zijn hoort er ook bij.
Jin (17-18 jaar)
Wat is Jin zijn? Dat bepalen ze zelf. Leiding is geen leiding meer, maar begeleiding.
Wie weet slaan ze dit jaar hun tenten in het buitenland op, krijgt het Jinlokaal een
Keith Harring-look of is muziek de factor die hen bindt. Inspraak, ploeggeest en
zelfstandigheid staan voorop.
De Jin wordt niet door ons zelf
georganiseerd, maar door het
district. Tijdens dit scoutsjaar zit
de Jin samen andere scoutsen
uit de buurt, zo kunnen ze
kennismaken met andere
scouts en gidsen, leren ze van
elkaar en verkennen ze nieuwe
grenzen. Een echte
meerwaarde in een
scoutscarrière dus!
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Zit als gegoten	
  
Met het uniform toon je dat je scout of gids bent en verwijs je naar de waarden van
onze jeugdbeweging. Het geeft leden en leiding de mogelijkheid om iets
gemeenschappelijks te veruiterlijken.
In de JoVA-scouts gelden hier enkele simpele regeltjes voor. De kapoenen en de
wouters moeten enkel een JoVA-T-shirt en een JoVA–das dragen. Ook voor de
oudere takken geldt deze ‘dresscode’, maar hierbij komt nog het verplichte
scoutshemd. Deze kledingsstukken dien je elke week te dragen, kinderen die ze niet
aan hebben zijn immers niet verzekerd!
De T-shirt en das kan je bij ons op de scouts kopen voor een democratische prijs.
Het hemd is verkrijgbaar in de HOPPER (scoutsshop), welke te vinden is in de Lange
Violettestraat 33, Gent (Tel: 09 223 84 42). Daar vind je ook een veelheid aan
andere, handige scoutsspullen.

Specifiek: JoVA-scouts Gentbrugge
Dat de JoVA-scouts niet zomaar een scouts is, is algemeen geweten: een groep van
jonge, dynamische leiding, een mooi lokaal met een zeer kindvriendelijk speelterrein,
spetterende activiteiten, en gezelligheid zoals je ze nergens anders vindt zijn onze
grootste troeven, die wij met veel plezier uitspelen.
Meestal gaan onze activiteiten door op zondagmiddag tussen 14u en 17u30 op ons
terrein (Nelestraat 14A, 9050 Gentbrugge), tenzij anders vermeld in ons
tweemaandelijks boekje; het Joriske. Hierin lees je niet alleen alles over de
wekelijkse zondagmiddagactiviteiten, maar vind je ook contactgegevens van de
leiding en een schat aan informatie over weekends, kampen, financiële acties, enz.
Ook vragen wij om elke vergadering 0,50€ mee te brengen, zodat wij jullie om 16u
van een koekje en een drankje kunnen voorzien. Vergeet zeker je vuile kleren niet
aan te doen, je wil immers toch geen moddervlekken op je nieuwe trui?
Net zoals de meeste andere jeugdbewegingen gaan ook wij regelmatig op weekend
(kapoenen en wouters gaan twee maal per schooljaar, jojo’s en givers drie maal),
waarvan één weekend een groepsweekend is. Dit is een weekend waar de hele
scouts samen op één en dezelfde locatie
verblijft: tof wanneer je oudere (of
jongere) vrienden, broers of zussen in
onze scouts hebt! Natuurlijk voorzien wij
ook elke zomer een heus scoutskamp:
voor de meesten het hoogtepunt van hun
scoutsjaar!
Weekends en kampen zijn, net zoals de
wekelijkse vergaderingen, natuurlijk
geheel vrijblijvend.
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Hoe zit een standaard scoutsjaar er uit bij ons?
Hoewel we doorgaans vergadering hebben op zondag van 14u tot 17u30 (behalve
de 1ste zondag van de maand) zit september vol uitzonderingen. Traditiegetrouw
starten wij ons scoutsjaar met de overgang; Een activiteit met de hele groep waar we
de leden die naar een oudere tak doorschuiven speciale aandacht geven en nieuwe
leden verwelkomen. Het laatste weekend van september organiseren we ons
groepsfeest, een weekend vol amusement en activiteiten. Op vrijdagavond kunnen
vrienden, sympathisanten, buurtbewoners, oud-leiding, Givers,… komen fuiven op
Tabacso Party. Zaterdagnamiddag is er een activiteit gepland voor alle takken en
aansluitend kan iedereen die wil komen genieten van een BBQ. De ideale manier om
de leiding, leden en gebruiken van de JoVA-scouts te leren kennen dus! De nieuwe
leiding wordt hier verwelkomd, oude rotten zeggen gedag en de jaarlijkse
leidingsploeg wordt er voorgesteld. Ook foto’s van de voorbije kampen komen er aan
bod, een voorsmaakje van wat uw kind(eren) te wachten staat!
Het eerste weekend van de herfstvakantie
gaan we steevast op scoutsweekend (lees:
een weekend, van vrijdagavond tot
zondagmiddag, vol pret). We slapen in een
ander scoutslokaal en leren elkaar beter
kennen. Kapoenen en Wouters klitten
samen, maar ook Jojo’s en Givers verblijven
op dezelfde locatie.
November en februari brengen beiden een
financiële actie (doorgaans op een zaterdag)
met zich mee om onze kas te spijzen. We
vragen zoveel mogelijk aanwezigen en enthousiasme daarvoor, het komt immers de
kinderen zelf ten goede en de ouders krijgen een beetje financiële verlichting. Eens
deze achter de rug zijn, ben je d’r weer een jaar van verlost!
December en januari zijn rustige maanden, voornamelijk wegens examens bij de
leiding. Alleen voor de nieuwjaarsreceptie maken we graag wat extra tijd vrij. In deze
periode zijn het ook steeds avondvergaderingen, op vrijdag of zaterdag.
Als scouts maken we deel uit van een groter netwerk scouts en gidsen. Één maal per
jaar verenigen we ons met de scoutsen bij ons in de buurt, ons “district”, en nemen
we deel aan de namiddagactiviteit voor de jongsten en een weekend voor de oudere
takken. Districtsvergadering heet dat dan.
Één maal per jaar organiseren we een quiz voor ouders, jin, sympathisanten, oudleiding,… Geen echte competitie, wel een gezellig samenzijn vergezeld van enkele
streekbiertjes. Ook daar zien we je graag terug.
Een volgend scoutsweekend is gepland voor de paasvakantie, wanneer we met de
hele JoVA samen op groepsweekend gaan. Naarmate het schooljaar vordert en de
vakantie nadert, wordt het weer iets rustiger. Begin mei is er nog “’t Klikt”, een tof
spel samen met andere jeugdverenigingen in de buurt (en niet alleen scoutsen!) en
daarna starten we terug met avondvergaderingen.
Elk jaar eindigt met het kamp waar reeds in maart reikhalzend naar uitgekeken
wordt. Daar kunnen we echter niet veel over prijsgeven, moet je zelf maar komen
ontdekken!
Tot binnenkort, JoVa-leiding
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