Patrouilles
Herten
Puck
Kenji
Jesse
Fenne
Linde
Jill
Fynn

Valken
Jasper
Edgar
Thijs B.
Wout
Jona
Jurre

Leeuwen
Bas
Bart
Lucas
Casper
Luuk
Thijs M.

Panters
Sabine
Huub
Ewoud
Janet
Rick
Evi
Yvonne

Clubhuis
Bavelse Hei 15
4854 PN Bavel
0161 432322

Voorzitter
Jolien Vos-Marcelis
voorzitter@

Secretaris
Marcel Graumans
info@

Sperwers
Lex
Max
Ties
Simon
Wolf
Tygo

PROGRAMMABOEKJE
SCOUTS - najaar 2022

Leiding
Debbie Husslage
Gijs Wijngaards
Nicole Jansen
Hanneke Marcelis
Bas van Rooten
Olivier Dols
Thijs Gommers
Wouter Mandemaker

Penningmeester
Jacob Marcelis
penningmeester@

Een scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld om zich
heen te ontdekken en deze meer leefbaar te maken.
Een scout is eerlijk, vriendelijk en zet door.
Een scout is trouw, waardebewust en zorgt goed voor de natuur.
Een scout is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen.

www.scoutingfrederikhendrik.nl
scouts@scoutingfrederikhendrik.nl
www.facebook.com/ScoutingFH
www.instagram.com/scouting.frederik.hendrik

Programma

Algemene informatie

September (Sperwers)
Zaterdag 10 september
Zaterdag 17 september
Zaterdag 24 september

Vliegend het nieuwe seizoen in
Zoeken naar een schat
Grote Clubactie

Oktober (Leeuwen)
Zaterdag 1 oktober
Zaterdag 8 oktober (kadertraining)
Vrijdag 14 oktober
Zaterdag 22 oktober
Zaterdag 29 oktober

Fikkie stoken
Touwtjes aan elkaar knopen
Halloween!
Geen opkomst i.v.m. herfstvakantie
Rennen door het dorp

November (Panters)
Zaterdag 5 november (kadertraining)
Zaterdag 12 november
Vrijdag 18 en Zaterdag 19 november
Zaterdag 26 november

Tussen de bomen
Noord, oost..
Weekend
Vlam in de pan

December (Herten)
Zaterdag 3 december
Zaterdag 10 december (kadertraining)
Zaterdag 17 december
Vrijdag 23 december
n.t.b.

Sinterklaas
Naar het bos
Welke patrouille is de beste?
Kerstviering
Oudejaarsavondwandeltocht

Januari (Valken)
Zaterdag 7 januari

Een vlammende start

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, verkrijgbaar bij de leiding.
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

