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Programma

Januari (Herten)
Zaterdag 8 Januari Een vlammende start
Zaterdag 15 Januari Links of rechts?
Zaterdag 22 Januari (kadertraining) Insigne 1
Zaterdag 29 Januari Tussen de bomen

Februari (Valken)
Zaterdag 5 Februari (10.30 tot 12.00) FH groepsactiviteit
Vrijdag 11 Februari Laat de leiding je niet zien
Zaterdag 19 Februari Insigne 2
Zaterdag 26 Februari Geen opkomst i.v.m. Carnavalsvakantie

Maart (Sperwers)
Zaterdag 5 Maart (kadertraining) Nieuwe tenten?
Vrijdag 11 Maart Netflix night
Zaterdag 19 Maart Houtje touwtje
Zaterdag 26 Maart Insigne 3

April (Leeuwen)
Zaterdag 2 April (kadertraining) RSW voorbereiding
Vrijdag 8 t/m Zondag 10 April RSW
Zaterdag 16 April Geen opkomst i.v.m. Pasen
Zaterdag 23 April Verkopen of inkopen?
Zaterdag 30 April Geen opkomst i.v.m. Meivakantie

Mei (Panters)
Zaterdag 7 Mei (kadertraining) Sport & Spel
Zaterdag 14 Mei Touw en balken
Zaterdag 21 Mei Creatief met Zeep
Zaterdag 28 Mei Geen opkomst i.v.m. Hemelvaart

Juni (Herten)
Zaterdag 4 Juni Van ruilen komt huilen
Zaterdag 11 Juni Houthakken
Zaterdag 18 Juni 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E
Zaterdag 25 Juni Spelen met water

Juli (Valken)
Zaterdag 2 Juli (kadertraining) ZOKA voorbereiden
Zaterdag 9 Juli Boswandeling maken
Zaterdag 16 Juli Afsluitmiddag
Zaterdag 30 juli t/m Vrijdag 5 augustus Zomerkamp!



Algemene informatie

Opkomsttijden
Vrijdagen: Deur open 19:00 Start 19:15 Sluiting 21:15
Zaterdagen: Deur open 14:15 Start 14:30 Sluiting 17:00
De dienstpatrouille heeft na de sluiting nog een kwartiertje werk.

Voor het kader (de PL en APL van de patrouille; 1e en 2e in de ledenlijst) hebben we
soms een kadertraining. Verzamelen 11:45, start 12:00.

Uniform
Dit dien je elke bijeenkomst bij je te hebben en te dragen. Het uniform bestaat uit:
blauwe broek, beige blouse en das. Zorg dat je je naam in je blouse en das hebt staan.

Afmelden
Als je een keer niet kunt meld je dan af bij de leiding, een week van tevoren! Dan
kunnen wij er nog rekening mee houden als we het programma voorbereiden.

Contributie en lidmaatschap
De contributie bedraagt €20,- per maand. Bij aanmelding heb je hiervoor een
machtiging tot automatische incasso afgegeven.
Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk per kwartaal, uiterlijk voor de 1e van de
maand waarin de incasso plaatsvindt. De maanden waarop wordt geïncasseerd zijn
september, december, maart, en juni. Het opzeggen van het lidmaatschap kan via een
afmeldformulier wat verkrijgbaar is bij de teamleider.

Dienstpatrouille
De dienstpatrouille heeft de volgende taken:
- Het laten opstellen van de groep aan het begin en eind van de opkomst.
- Afwassen van alles wat de scouts gebruikt hebben.
- Vegen van het lokaal, de gang en de toiletruimte.

Overige regels
Je mag niet:
- in de berghokken en het leidinglokaal komen zonder toestemming
- een mes meenemen met een lemmet langer dan de breedte van je handpalm
- een telefoon gebruiken tijdens de bijeenkomst
- zelf geluidsapparatuur meenemen en gebruiken


