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WORD “MAKKER”
VAN DE ARGONAUTEN!
Schenk een maandelijks of jaarlijks bedrag, meld u nu aan
als donateur op www.argo8.nl

Als donateur krijgt u drie keer per jaar de patrijspoort (clubblad),
een uitnodiging voor het midzomervuur, en een uitnodiging voor
de jaarlijkse activiteit.

1. Voorwoord
Beste ouders en verzorgers, beste leden,
Voor je ligt het boekje met de belangrijkste informatie over de Argonauten.
Zo kan je meer te weten komen over onze manier van werken, de tijden dat we bij
elkaar komen, contactgegevens maar zeker ook wat achtergronden en de diverse
kampen.
De Argonautengroep staat bekend als een kleinschalige groep met drie speltakken,
zodat we voor alle leeftijden tussen 5 en 18 jaar wat te bieden hebben. Het leiding
team heeft de reputatie veel tijd te besteden aan leuke programma’s voor vele
weekenden in het jaar met daarbij ook nog eens enkele kampen.
Onze leden, ‘Argo’s’, zijn bezig met het (buiten)spelen, varen, zeilen, lol maken en
nog veel meer. Daarin zit een lijn waarbij de leden ook zaken leren als samenwerken,
verantwoording en de grenzen van jezelf en andere verkennen.
De oudleden, ‘Ouwe Acht’, die we nog geregeld terugzien geven altijd aan dat ze
veel hebben meegenomen uit hun Argonauten tijd. Dat kan liggen in het sluiten
van vriendschappen, de herinneringen aan avontuurlijke weekenden en sociale
vaardigheden die ze later goed van pas kwamen.
We hebben een geweldig team van vrijwilligers die graag met jou (als lid), of je zoon
(als ouder), erop uit trekken of anderen die ondersteunen in bestuur en techniek.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan zijn we daarvoor bereikbaar en actuele
informatie kan je vinden op onze website.
www.argo8.nl.
Namens het gehele team hopen
we op een leuke en avontuurlijke
Argonauten carrière voor iedereen.
Edwin van Drunen
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2. Wat je als eerste weten wilt
De Argonauten is een waterscoutinggroep voor jongens van 5 tot 19 jaar. Bij ons
kunnen zij elk weekend op en rond het water komen spelen. Binnen onze groep vind je
Bevers (5-7 jaar) in Bergschenhoek, Welpen (7-11 jaar) in Rotterdam Hillegersberg en
Verkenners (11-16 jaar) en Zeearenden (16-18 jaar) in Rotterdam Schiebroek.

BEVERS
Leeftijd : 5 - 7 jaar
Tijden : Zaterdag 10.00 tot 11.30 uur
Kampen : Avondje logeren
Contact : Bevers@argo8.nl (gehele leiding)
		
.Hans Stoutjesdijk, 010 5118144, hans@argo8.nl
Locatie : Kinderdagverblijf de Koeienwei, Hoeksekade 146
		 te Bergschenhoek

WELPEN
Leeftijd :
Tijden :
Kampen :
Contact :
		
Locatie :
		

7 - 11 jaar
Zaterdag 10.00 tot 12.30 uur
Soms een weekendje en in de zomer één week in Nederland
Welpen@argo8.nl (gehele leiding)
Erik Goverde; erik@argo8.nl 06-42548593
Motorschip de Hoop, Bergse Linker Rottekade,
Terbregge Rotterdam (nabij Irenebrug)

VERKENNERS
Leeftijd :
Tijden :
		
Kampen :
		
		
Contact :
		
Locatie :

11 - 16 jaar (Zeearenden 16 - 18)
Zaterdag 10.00 tot 17.30 uur, iedereen aanwezig vanaf 13.00 uur
Zondag 10.00 tot 15.00 uur (volgens schema)
Winterweekend (januari), Pinksterkamp (weekend)
3 weken zomerkamp Friesland
en 1 maal in de 4 jaar Groot Brittannië
Verkenners@argo8.nl (gehele leiding)
Pim Schenk; pim@argo8.nl, 06-13685049
Eiland Kolchis, bereikbaar via Ringdijk Rotterdam

BESTUUR STICHTING
Contact : Stichting@argo8.nl, Elly van der Top

VERTROUWENSPERSOON
Contact : jurianhensen@gmail.com, Jurian Hensen
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3. Eerst even voorstellen!
Het is al even geleden dat De Argonauten zijn begonnen in 1957 aan de Straatweg
in Rotterdam maar nog steeds zijn we een jonge en dynamische groep. Voor de
leeftijdscategorieën 5 tot en met 18 hebben we elke weekend leuke activiteiten. Maar
daarnaast hebben we een grote groep vrijwilligers die alles mogelijk maken. Inmiddels
zijn we niet meer een volbloed Rotterdamse groep maar hebben we ook veel leden uit
Lansingerland en zelfs Zevenhuizen. Laten we eerst eens beginnen met voor te stellen
welke speltakken we hebben.

Achtergrond

De Argonauten zijn opgericht onder de VCJC, een vrijzinnig christelijke jeugd
organisatie. Later in 1963 zijn we overgegaan naar Scouting Nederland. De vrijzinnig
christelijke signatuur hebben we altijd met ons meegenomen. Dit houdt in dat we
kinderen naast spel ook wel eens laten nadenken over elementen in de samenleving.
Dat kan op vele verschillende manieren, zo heeft ieder kamp bij de verkenners een
“aandacht”; een speciaal moment in het kamp waar naast lol ook even een serieus
onderwerp aan de orde komt.

Bevers (5 - 7 jaar)

De bevers van de waterscouts de Argonauten komen iedere zaterdagochtend samen om
avonturen te beleven. Ze hebben hun clubhuis in de BSO van de Koeienwei.
Wanneer de opkomst daar is beginnen we met koffie voor de ouders en de kinderen
kunnen knutselen of samen spelen met de tafelvoetbaltafel, lego, knex etc.
Voor iedere opkomst hebben ze een doordacht programma met minimaal 5 activiteiten.
Daarin zoeken we binnen een thema naar knutselwerkjes, zelf iets koken, een sportieve
uitdaging, ontdekken. De opkomsten op de Koeienwei worden afgewisseld met buiten
opkomsten. Ze gaan regelmatig naar het Bergse Bos, struinen op de bergen daar of
bouwen hutten in het bos. Lekker knakworstjes uit het vuur eten en daar zelf een
broodje boven bakken.
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Een paar keer in het jaar gaan ze samen met de Welpen en Verkenners op het eiland van
de Verkenners. Daar gaan ze in juni/juli ook 1 nachtje slapen, waarbij de bevers die dat
willen ook hun papa of mama mee mogen nemen.
Avontuurlijke jongens tussen de 5 en 7 jaar moeten zeker eens meedoen, kom gerust een
keer vrijblijvend meedoen met de bevers. De kinderen die bij de bevers spelen, komen
van verschillende scholen in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en omgeving.

Welpen (7 -11 jaar)

Ben je wel eens een superheld, astronaut of ridder geweest? Heb je ’s avonds een
spannende speurtocht gelopen in een donker bos? Met je vriendjes samen spannende
verhalen gehoord bij een kampvuur? Een ochtend in een kano gezeten? Wel eens achter
het roer gestaan van een binnenvaarder?
Nee!? Maar het lijkt je wel wat en ben jij een jongen tussen de 7 en 11 jaar oud? Kom
dan eens kijken bij de Welpen van Scoutinggroep de Argonauten! Daar kun je al deze
avonturen beleven. Ons clubhuis is een 24 meter lange binnenvaarder. Dit schip (De
Hoop) ligt in de Rotte, vlak bij de Irenebrug bij Terbregge.
Vanuit ons clubhuis trekken we er iedere zaterdag tussen 10.00 en 12.30 op uit; op
ontdekkingstocht door het Bergse Bos en verder. Eens per jaar gaan we met z’n allen
op zomerkamp ergens anders in Nederland! Na een kennismakingsperiode van 6 weken
beslis je of je lid wilt worden.
Elk jaar gaan we op kamp voor een week, dat is meestal de eerste week van de
zomervakantie (regio midden). Daarnaast kan het zijn dat we een weekendje weggaan
in het voorjaar.
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Verkenners (11 - 16 jaar)

Heb je ooit een 14 meter hoge toren gebouwd van palen en touw, waar je daarna
abseilend vanaf bent gesprongen? Een zeilschip eigenhandig door een druk kanaal
geloodst? Een dag rondgezworven in een kano? Een roeiwedstrijd gewonnen? Zonder je
ouders gekampeerd en ’s avonds op een houtvuur je eigen eten bereid?
Nee!? Maar het lijkt je wel wat? Kom dan eens kijken bij de Verkenners van Scoutinggroep
de Argonauten! Daar kan je al deze avonturen beleven.
Ons clubhuis staat op het eiland Kolchis, in de Bergsche Achterplas te Schiebroek. We
zijn een waterscoutgroep, dus veel van onze activiteiten spelen zich af op en om het
water: zeilen, roeien, kanoën.
Een keer per jaar gaan we op zomerkamp: naar Friesland en soms naar het buitenland.
De officiële opkomsttijden zijn op zaterdag van 13:00 tot 17:30, maar je bent al welkom
vanaf 10:00 uur. Ook op zondag (volgens schema) is er een opkomst!
De eerste drie weken van de zomervakantie (regio midden) is ons grootste avontuur;
dan trekken we er op uit in ons zomerkamp. Meestal een tocht naar Friesland om te
zeilen en vele andere activiteiten. Iedere 4 jaar proberen we een kamp in het buitenland
te organiseren, dan zijn de activiteiten eerder bergsport en kanoën. De favoriete
bestemming nog altijd Wales en Engeland.
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Zeearenden (16 - 18 jaar)

Hoe lijkt het je om je eigen programma te bedenken? En dit zonder staf uit te voeren?
Om zelf een zomerkamp van 2 weken in het buitenland te organiseren?
En daar samen met je leeftijdsgenoten heen te gaan? Om te zeilen in een Ufo of een van
onze houten Schakels?
Leuk? Dat is het ook! Dat wordt dus hard werken aan de toetredingseisen en wachten
tot het jaar dat je 16 wordt. De enige manier om zeearend te worden is namelijk
doorstromen vanuit de verkenners.

Het leidingteam (vanaf 18 jaar)

De speltakken worden begeleid door een groep van enthousiaste vrijwilligers die met
plezier vele uren besteden aan programma’s met spel en ook af en toe een serieuze noot.
Een groot deel van de leiding komt uit de leden maar we zijn altijd op zoek naar leuke
aanvulling van mensen die graag samen met kinderen lol maken.

de VERKENNERSLEIDER
die wij zoeken om ons team
te versterken?

Ben jij creatief, denk je in oplossingen
en heb je zin om op zaterdag met
jongens van 11 tot 16 jaar een leuke
dag te beleven.

doe
Solliciteren, nee,

Ben jij of ken je

de persoon

et ons mee!

gewoon eens m

t het ons dan
die wij zoeken laa

ners@argo8.nl

weten via verken

Voor meer informatie: www.argo8.nl
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Locaties

We zitten met onze activiteiten op prachtige locaties met veel spelmogelijkheden.
Een kleine greep:
De Bevers: Op een boerderij met een speelweide en de geur van echte dieren.
• Kinderdagverblijf de Koeienwei aan de Hoeksekade 146 te Bergschenhoek.
De Welpen: Op een heus schip in de Rotte dicht bij het Bergse Bos van Bergschenhoek.
• Aan de Bergse Linker Rottekade, Terbregge Rotterdam (nabij Irenebrug)
De Verkenners: Op het mooiste stukje Rotterdam, verborgen op een eiland in de
Bergsche Achterplas van Hillegersberg en Schiebroek.
• Eiland Kolchis, bereikbaar via Ringdijk Rotterdam.

Bevers

Welpen
Verkenners
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4. Lid worden
Als je als nieuw lid dit boekje krijgt is het belangrijk te weten dat we een periode van
wennen hebben voordat je geïnstalleerd wordt als lid. Hier lees je wat het inhoudt.

Wenperiode

Voordat je lid wordt ga je eerst wennen. Dit is een korte periode. Zo kun je kennis
maken met onze groep en kunnen wij kennis maken met jou. Als het van beide kanten
goed gaat dan kunnen we afspreken hoe je lid kunt worden.
Ben je al lid van een speltak en je gaat over naar een andere speltak omdat je daar aan
toe bent, dan ga je eerst wennen bij de nieuwe speltak. Mocht je er nog niet klaar voor
zijn om bij de nieuwe speltak aan te schuiven, dan kun je altijd nog terug naar je eigen
speltak.

Introductie/kennismakingsgesprek

Tijdens de wenperiode zal de speltakleiding contact opnemen voor een kennis
makingsgesprek bij je thuis of in het clubhuis van de desbetreffende speltak. Dit is het
moment dat de spelleider op een rustige manier kan uitleggen wat je kunt verwachten
en wat er van u wordt verwacht. Tevens is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Installatie

Na de wenperiode komt het moment dat jou zoon geïnstalleerd wordt bij de
scoutinggroep de Argonauten. Iedere speltak doet dit op zijn eigen manier. Je wordt
tijdig geïnformeerd wanneer de installatie plaatsvind, wat daar voor nodig is en of je
welkom bent bij de installatie. Bij de verkennes is het namelijk niet gebruikelijk dat je
aanwezig bent bij de installatie.
Voordat jou zoon bij de verkenners wordt geïnstalleerd zal hij bepaalde activiteiten
moeten afronden. Dit zijn de basisvoorwaarden voor de installatie. De contributie gaat
in, in de maand dat uw zoon wordt geïnstalleerd.

Overvliegen

Als een kind oud genoeg is gaat het naar de volgende speltak. Binnen scouting heet dit
overvliegen, de leiding van de twee speltakken overleggen hier samen over en bespreken
dit ook met de ouders. Natuurlijk zorgen we voor een soepele overgang, daarom wordt
er meestal in groepjes overgevlogen. De kinderen die overvliegen, mogen voordat ze
gaan overvliegen eerst een paar keer kijken bij de volgende speltak.
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Aanschaffen
Bij scouting hoort een uniform en we vragen leden dan ook dit aan te schaffen,
onderstaand een uitleg van de artikelen die nodig zijn:

Bevers:
•
•
		
•
•

Rode uniformblouse.
Das + dasring. De das (lichtblauw, donkerblauw en wit).
De das krijg je uitgereikt tijdens de installatie.
Argonauten cap (De argonautencap krijg je uitgereikt bij de installatie).
Scoutingriem, dit is een riem met een speciale Scouting gesp.

Welpen:
•
•
		
		
•
•
•

Blauwe uniformblouse.
Das + dasring. De das (lichtblauw, donkerblauw en wit).
De das krijg je uitgereikt tijdens de installatie.
Als je Bever bent geweest kan je je das nog behouden.
Argonauten cap (De argonautencap krijg je uitgereikt bij de installatie).
Scoutingriem, dit is een riem met een speciale Scouting gesp.
Jungle gids

Verkenners:
•
		
		
		
		
•
		
		
•
•
		
•
		
		
		
		
		
		

Donkerblauwe broek. Veel van onze jongens hebben een afritsbroek, omdat ze dan
in de zomer ook makkelijk kunnen wisselen van een lange naar een kortere broek.
Let bij de aanschaf van een broek op eventuele metalen knoopjes en ritsen, met name
op het zitvlak. Probeer deze te vermijden, omdat ze de boten ernstig beschadigen en
bekrassen, terwijl de jongens in de winter erg hun best doen ze mooi te maken.
Blauwe uniformblouse. Ben je Welp geweest en je hebt nog een passend uniformblouse
dan mag je deze behouden. Er zullen wel wat insignes op de blouse verwijderd worden
of toegevoegd.
Scoutingriem. Dit is een riem met een speciale Scouting gesp.
Argonauten cap. Deze Argocap krijg je uitgereikt tijdens je installatie en deze prijs is
doorberekend in het installatiegeld.
Das + dasring en fluitenkoord met fluit. De das (lichtblauw, donkerblauw en wit)
krijg je uitgereikt tijdens de installatie. Iedereen zal een nieuwe verkennersdas krijgen.
De oud-welpen zullen dan ook hun kleinere das inleveren op de dag van de installatie
en er een langere verkennersdas voor terug krijgen. De fluit, die je nodig hebt om
overgezet te worden, kun je ook kopen bij de Scoutshop. Een eenvoudige fluit is
voldoende, als hij maar hoorbaar is aan de overkant van de overzetplaats. Zoiets als
een ‘bootsmanfluit’ heb je bijvoorbeeld niet nodig.
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Installatiegeld

Voor de installatie is een kleine bijdrage nodig zoals in onderstaande tabel.
Installatiekosten kunnen overgemaakt worden naar:
NL59 INGB 0004 9781 62 t.n.v. Scoutinggroep de Argonauten.
o.v.v. installatiekosten + naam en achternaam van uw zoon.
Bevers

Welpen

Verkenners

Insigne

Insigne

Insigne

Argo das

Argo das

Argo das

Argo pet

Argo pet

Argo pet

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

Argo cap
Argo das met fluitkoord en fluit
Bakslinten
Argo badge

Naambandje
evt. MBL
Districts teken
Scouting riem
Blauwe broek
(lange broek)
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Union Jack

Ned. Vlag
evt. Linten
World Scouting Badge

5. Afspraken en regels
Binnen De Argonauten hebben we regels afgesproken in samenspraak met Scouting
Nederland. Deze regels zijn onderdeel van onze ambitie om een veilige omgeving voor
de leden te creëren.

VOG (Verklaring Omtrent Goedgedrag)

Een van de eisen als je leiding wilt worden bij de groep is dat je een VOG kunt
overhandigen. Een VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. De VOG wordt
aangevraagd bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit de verklaring moet blijken
dat het gedrag van de toekomstige spelleider geen bezwaar vormt voor het vervullen
van een specifieke taak of functie in de samenleving. Aan de hand van een screening
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt er beoordeeld of er een VOG wordt
afgegeven.

Meldcode

De Argonauten is bekend met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
De subsidieverstrekker gemeente Lansingerland stelt als voorwaarde aan onze groep dat
de leiding van de Argonauten bekend is met de meldcode en de stappen binnen de
meldcode kan hanteren. De leiding is hierin getraind of wordt daarin getraind.
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan. In het
stappenplan staat duidelijk beschreven wat er van een vrijwilliger wordt verwacht bij
een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Dat begint vanaf het
moment dat er signalen zijn.

Vertrouwenspersoon

Binnen de scoutinggroep de Argonauten hebben wij een vertrouwenspersoon. De
vertrouwenspersoon van de Argonauten staat op wat afstand van de dagelijkse gang
van zaken van de Argonauten. Hij/zij heeft een onafhankelijke rol en voert, indien
nodig, zijn taken zelfstandig en zonder bemoeienis van het bestuur uit. De hoofdtaak
van de vertrouwenspersoon is leiding van de Argonauten behulpzaam zijn als die een
probleem ervaren op het gebied van de onderlinge verhoudingen tussen leiding of die
van leiding met jeugdleden en deze problemen van een dusdanige aard zijn dat deze niet
op een directe manier te behandelen zijn. Je kunt hierbij denken aan onoorbaar gedrag,
integriteitskwesties of andere zaken in de relationele sfeer.
Een vertrouwenspersoon zal niet het probleem overnemen of zelfstandig gaan
behandelen, maar hij zal wel de weg wijzen om tot oplossingen te komen en hierbij
assisteren, dat natuurlijk in vertrouwen.
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Gedragscode

Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden
en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een
gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers
en jeugdleden. Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen
Scouting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost
zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind
vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies
grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is
maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een
voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat
seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden die bij ons komen
absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers
een gedragscode opgesteld. Deze is opgenomen in het huishoudelijk reglement van
Scouting Nederland en daardoor voor alle leden van toepassing. De gedragscode vormt
een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische
grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

Alcohol/roken/drugs

Scouting Nederland heeft het volgende standpunt omtrent het gebruik van alcohol en
drugs en roken bij Scoutingactiviteiten:
1. Leden van Scouting houden zich aan de wet.
2. Scouting Nederland kent geen gedoogbeleid. Het gebruik van drugs is in de
		 Nederlandse wet verboden. Scouting Nederland accepteert geen gebruik van
		 drugs of het in bezit hebben van drugs tijdens Scoutingbijeenkomsten.
3. Scouting Nederland is van mening dat er tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden
		 en jongeren activiteiten met elkaar doen geen alcohol wordt gebruikt en geen
		 tabak wordt gerookt.
4. Een sober gebruik van alcohol of roken is mogelijk:
		 - voor scouts boven de 18 jaar.
		 - na de opkomst, bij bijzondere activiteiten of kampen

Beeldmateriaal

Van spelactiviteiten en grote activiteiten kan het zijn dat er beeldmateriaal wordt
gemaakt en gepubliceerd op internet (denk aan: FaceBook, website van de Argonauten).
Met het beeldmateriaal proberen wij zorgvuldig om te gaan. Mocht u bezwaar hebben
van het maken van beeldmateriaal dan kunt u dit doorgeven aan de teamleider van de
desbetreffende speltak en het Stichtingsbestuur mail naar: stichting@argo8.nl

Eigendommen

De stichting / spelleiding stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen of aan
eigendommen en/of verlies van eigendommen tijdens de opkomst / kampen.
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6. Veiligheid
Zwemvesten / zwemdiploma's

Het spel vindt voornamelijk op en rondom het water plaats. Wij verwachten dat je zoon
in het bezit is van een zwemdiploma (minimaal A-diploma). Mocht je zoon niet in het
bezit zijn van een zwemdiploma dan krijgt hij een redding/zwemvest.

Onderhoud aan de vloot

Scoutinggroep de Argonauten hebben een gemêleerde vloot. Voor het uitvoeren van
onderhoud worden er veiligheidsregels in acht genomen. Je kunt denken aan stofkapjes
bij het schuren en een veiligheidsbril bij het bikken. Tevens is het van belang dat er
de juiste kleding wordt gedragen bij het uitvoeren van het onderhoud. Je wordt tijdig
geïnformeerd als uw zoon onderhoud gaat plegen aan de vloot. Dit heeft voornamelijk
betrekking op de speltak Verkenners.

EHBO

Een ongelukje zit in een klein hoekje. Binnen de speltakken is het streven dat minimaal
twee spelleiders een geldig EHBO diploma in hun bezit hebben. De cursus en de
herhalingscursus worden door de stichting van de Argonauten vergoed.

de BEVERLEIDER(STER)
die wij zoeken om ons team
te versterken?

Ben jij creatief, denk je in oplossingen
en heb je zin om op zaterdagochtend met
jongens van 5 tot 7 jaar een leuke
ochtend te beleven.

doe
Solliciteren, nee,
Ben jij of ke

die wij zoeken
n je de persoon

et ons mee!

gewoon eens m

laat het ons dan

@argo8.nl

weten via bevers

Voor meer informatie: www.argo8.nl
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7. Scouting Nederland
Op het moment dat je lid wordt van de Argonauten, dan wordt je ook lid van Scouting
Nederland. Deze overkoepelende organisatie biedt ondersteuning voor het spel en regelt
o.a. trainingen voor leiding. We willen hier graag even de belangrijkste elementen naar
voren brengen maar kijk ook eens op www.scouting.nl, dat is echt een leuke site voor
kinderen en hun ouders.

Landelijke Organisatie

De Argonauten zijn aangesloten bij Scouting Nederland. Scouting staat voor uitdaging!
Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden
uitgedaagd zich te ontwikkelen. Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 100.000 leden. Naast 1.000 Scoutinggroepen
zijn er 46 Scoutingregio's. De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt
de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen en organiseert
regionale spelbijeenkomsten.
Voor meer informatie: www.scoutingregiorotterdam.nl
De landelijke organisatie, de Vereniging Scouting Nederland, wordt gevormd door de
landelijke raad, het landelijk bestuur en het landelijk servicecentrum. Meer informatie:
www.scouting.nl

Huishoudelijk regelement

Als je lid wordt van Scouting, word je lid van een vereniging en binnen die vereniging
zijn afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor onderlinge
binding en verantwoordelijkheid, maar ook voor een leerzame en veilige speelomgeving
voor kinderen en jongeren. Dat is bij Scouting heel erg belangrijk. Deze afspraken zijn
daarom vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Op het moment dat je lid wordt van
een groep, een regio of de landelijke organisatie, is het de bedoeling dat je kennis neemt
van het huishoudelijk reglement.

Spelvisie scouting

Scouting is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, op het water of in het
park. Er zit een visie achter het Scoutingspel, die wordt samengevat in de spelvisie
SCOUTS. De spelvisie geeft aan waar Scouting inhoudelijk voor staat. De spelvisie
bestaat uit zes elementen die ieder hun eigen betekenis hebben.
•
		
		
•
		

Samen: Dit element staat voor de betrokkenheid die je als scout hebt met de
maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die scouts over de gehele wereld
met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting.
Code: Dit element staat voor de normen en waarden (de ‘spelregels’), de
ceremoniën en het fundament van Scouting.
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•
		
		
•
		
		
•
		
•
		

Outdoor: Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen
wordt gezien als omgeving waarin het spel van Scouting gespeeld wordt, maar ook
als opvoedende waarde.
Uitdaging: Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts.
Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.
Team: Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de
toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.
Spel: Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het
aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).

Activiteiten gebieden

In het spelaanbod wordt gewerkt met acht activiteitengebieden. Het werken met
activiteitengebieden brengt variatie in het programma aan. Elk activiteitengebied bestaat
uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. De indeling in
de acht activiteitengebieden is voor iedere speltak gelijk.
Uitdagende Scoutingtechnieken: activiteiten rondom een techniek, zoals hakken,
stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren, zeilen en kamperen.
• Expressie: activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen,
		 handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken en schrijven
• Sport & Spel: sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen
• Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de
		 natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer
• Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), je
		 levensovertuiging en de identiteit van je groep
• Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld
		 JOTA-JOTI), internationale uitwisselingen en andere culturen
• Samenleving: activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het
		 cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie)
• Veilig & Gezon: activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als
		emotioneel)

Progressiematrix

Een moeilijk woord, maar wel belangrijk. Binnen elk activiteitengebied zijn er voor alle
speltakken leuke, leerzame en uitdagende activiteiten te bedenken in een doorlopende
lijn van bevers tot en met explorer scouts. Dit wordt ook wel de ‘progressiematrix’
genoemd. De progressiematrix gebruiken we voor de invulling van je wekelijkse
Scoutingprogramma’s. De matrix helpt om de activiteiten af te stemmen op één van de
acht activiteitengebieden én op de verschillende leeftijdsgroepen. De progressiematrix
gebruiken we om ervoor te zorgen dat de speltakken goed op elkaar aansluiten.
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Badges Bevers
De Bevers spelen het spel in het dorp Hotsjitonia. De bewoners van het dorp zijn
gekoppeld aan een activiteitengebied. De Bevers zullen regelmatig kennis maken met
één van de bewoners, een activiteitengebied en zo een Beverbadge behalen.
Insignes Welpen
Scouting is niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding, de jeugdleden leren er ook veel. Elke
opkomst leert een welp weer iets, soms ook door zijn rol als helper of gids. Om te laten
zien dat je als welp veel leert, zijn er de vaardigheidsinsignes. De insignes zijn gebaseerd
op de acht activiteitengebieden en de progressiematrix . Voor elk activiteitengebied is er
minimaal één insigne beschikbaar.
In totaal zijn er achttien verschillende insignes voor welpen. Zo zit er voor elke welp
wel één bij die hem leuk lijkt. Voor de oudste welpen zijn er nog zes insignes gemaakt,
als extra uitdaging en als voorbereiding op hun tijd bij de scouts. De leiding kan je
uitleggen wat je moet doen om de insigne te behalen.
Insignes Scouts
Scouts doen op een ongedwongen manier ontzettend veel vaardigheden op. Om de
progressie zichtbaar te maken, kunnen scouts insignes, waterwerkdiploma’s, een gouden
wing en awards behalen.
De insignes die scouts kunnen behalen, zijn verdeeld over drie fases: de basisfase,
de verdiepingsfase en de specialisatiefase. De insignes zijn gebaseerd op de acht
activiteitengebieden en de progressiematrix. De leiding kun je uitleggen wat je moet
doen om de insigne te behalen.In de insignes is rekening gehouden met varianten voor
land-, lucht- en waterscouts.

Leidingtraining

Als vrijwilliger bij de Argonauten vorm je een onmisbare schakel bij de persoonlijke
ontwikkeling van de jeugdleden. Daarom is het belangrijk dat de vrijwilliger zich blijft
ontwikkelen. Deze ontwikkeling staat bij Scouting Academy centraal, zodat de
vrijwilliger voldoende deskundigheid op zak heeft om zijn functie binnen Scouting
te vervullen. Mocht de vrijwilliger al bepaalde vaardigheden beheersen (bijvoorbeeld
iemand in het onderwijs) die overeenkomen met de Scouting Academy dan hoeft de
vrijwilliger dit niet opnieuw te leren. Het leren doet de vrijwilliger op zijn eigen manier:
het volgen van een training, stage lopen, praktijkervaring opdoen in je eigen groep of
het thuis doornemen van modules. Dit onder begeleiding van de praktijkbegeleider. De
praktijkbegeleider bewaakt en optimaliseert de kwaliteit van het spel en de vrijwilligers
in de groep. De praktijkbegeleider stimuleert niet alleen de kwaliteit van individuen,
maar ook van de leidingteams en het bestuur.
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8. Bijzondere opkomsten
Naast de reguliere opkomsten hebben de Argonauten een aantal bijzondere opkomsten.
Deze opkomsten worden georganiseerd met alle speltakken en hun ouder(s) / andere
betrokkenen. De bijeenkomsten worden tijdig gecommuniceerd en zijn terug te vinden
op het programmaoverzicht.
Aan welke bijzondere opkomsten moet je denken:
• Het Midzomervuur
• Speciale spel activiteiten
We organiseren deze activiteiten als een feestje voor alle kinderen en hun ouders, en
gaan er ook vanuit dat alle leden aanwezig zijn omdat het ook gewoon bijeenkomsten
zijn. Over deze activiteiten volgt altijd aparte communicatie.

de WELPENLEIDER
die wij zoeken om ons team
te versterken?

Ben jij creatief, denk je in oplossingen
en heb je zin om op zaterdagochtend met
jongens van 7 tot 11 jaar een leuke
ochtend te beleven.

doe
Solliciteren, nee,

argo8.nl

ten via welpen@

t het ons dan we

wij zoeken laa
n je de gene die

Ben jij of ke

et ons mee!

gewoon eens m

Voor meer informatie: www.argo8.nl
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9. Bestuur en Organisatie
De leden zijn vooral bezig bij de speltakken maar daarnaast is het ook goed om te
weten wat er nog meer achter de schermen speelt.

Opbouw groep

De Argonauten zijn als volgt georganiseerd:

GROEPSRAAD

STICHTING
Groeps
bestuur

Bever
leiding

Welpen
leiding

Stichting
bestuur
Verkenners
leiding

SPELTAKKEN
Bever

Technische
commissie

Schepen
Welpen

Verkenners

Clubhuizen

Speltakken

De Argonauten kennen vier speltakken: Bevers, Welpen, Verkenners en Zeearenden.
Daar komen alle leden bijelkaar. Binnen de speltakken is een opbouw van leeftijden
van de kinderen. We proberen in die leeftijdsopbouw ook een lijn van toenemende
verantwoording te brengen.

Speltakleiders

Iedere speltak kent speltakleiders en heeft een teamleider. Samen vormen zij de
groepsraad. De groepsraad bepaalt het beleid van de groepsvereniging Scouting
Zeeverkennersgroep de Argonauten.
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Groepsraad en bestuur

De groepsraad stelt het dagelijks bestuur samen. Het dagelijks bestuur heeft minimaal
een voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden van het dagelijks bestuur zijn lid
van de groepsraad maar hoeven niet uit de groepsraad zelf voort te komen.
De groepsraad wordt voorbereid door de kleine groepsraad. De kleine groepsraad staat
onder leiding van de groepsvoorzitter en de teamleiders die eindverantwoordelijk zijn
bij de Bevers, Welpen , Verkenners en Zeearenden.

Beheerstichting

Scouting zeeverkennersgroep de Argonauten is lid van scouting Nederland en neemt
zitting in de regioraad “Rond de Rotte”. De Argonauten is een formele vereniging met
aan haar zijde een beheerstichting. De beheerstichting beheert en is eigenaar van al het
spelmateriaal. Aan spelmateriaal moet je denken aan: de vloot, clubhuizen, tenten en
materialen om alles te onderhouden. Het dagelijks bestuur van de groepsraad en het
bestuur van de beheerstichting vergaderen gelijktijdig, zesmaal per jaar.

Technische commissie

De Technische Commissie of terwijl TC is een ondersteunende dienst voor de
Argonauten. De TC ondersteunt de beheerstichting met het goed onderhouden van de
bezittingen. De TC bestaat uit ouders / vrijwilligers die bijspringen bij het onderhoud.

Ouderparticipatie

Als Argonautengroep vinden wij een goede samenwerking met ouder(s) heel belangrijk.
Met uw hulp kunnen wij activiteiten blijven voortzetten en waar nodig kan de leiding
ontlast worden. Zij kunnen dan hun energie steken in het maken van spannende en
leuke opkomsten voor alle jeugdleden. Waarvoor kan je benaderd worden:
•
•
•
•

Collecte Jantje Beton
NL- doet (klussen van de Technische commissie)
Rijden voor activiteiten en kampen
Ondersteuning bij een enkele activiteit
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10. Verzekeringen
Particuliere aansprakelijkheidsverzekering

Leden zijn verzekerd tegen particuliere aansprakelijkheid. Met uitzondering van schade
door diefstal, vermissing of zoekraken. Het betreft een secundaire verzekering. Dat wil
zeggen dat in eerste instantie je eigen aansprakelijkheidsverzekering dient te worden
aangesproken.

Ongevallenverzekering

Leden van Scouting hebben een collectieve ongevallenverzekering
met de volgende dekking:
Actuele informatie ongevallenverzekering:
www.scouting.nl/downloads/ongevallenverzekering
•
•
•
•

Bij overlijden ten gevolge van een ongeval € 5.000,00;
Bij blijvende invaliditeit, maximaal € 25.000,00;
Bij medische kosten €1.000,00;
Bij tandheelkundige kosten €250,00.
Medische en tandheelkundige kosten betreffen een secundaire dekking,
		 en dient in eerste instantie bij de eigen verzekering worden geclaimd.
Voor specifieke gevallen (bijvoorbeeld buitenlandkamp met bersportactiviteit) sluiten
wij aanvullende verzekeringen af.
Meer informatie is te vinden op de website van Scouting Nederland.
Voor vragen over verzekeringen kunt u ook mailen met Henk Fassotte: henk@argo8.nl.
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11. Financieel
Het waterelement in het spel maakt dat de Argonauten een stevige begroting hebben.
Daar is zelfs een spreekwoord voor in de richting van “ koop een boot en werk je …”
.Maar vele handen maken licht werk. Toch gaat het niet vanzelf. De jaarlijkse begroting
komt rond door contributie, donaties, subsidies en zelfwerkzaamheid. Hier een klein
overzicht.

Contributie

Als je een volwaardig lid bent van onze verkennersgroep, wordt er ook van je verwacht
dat je (of je ouders) contributie betaald. De contributie wordt gebruikt om de (spel)
kosten van normale opkomsten mee te betalen. Deze contributie is exclusief de
bijdragen voor de kampen of bijzondere bijeenkomsten. De huidige contributie
bedraagt:
Speltak:

Maandelijkse contributie vanaf: 01-01-2015

Bevers

€ 15,-

Welpen

€ 20,-

Verkenners & Zeearenden

€ 30,-

Wij vragen je om de contributie middels een automatische maandelijkse overschrijving
over te maken naar de groepsrekening. Graag bij de overschrijving de naam van het
kind willen vermelden? Rekeningnummer: NL59 INGB 0004978162 t.n.v. Scouting
Zeeverkennersgroep de Argonauten.
Als je vragen of opmerkingen hebt over de vastgestelde contributie, dan kan je contact
opnemen met Bert-Paul van Mil (Penningmeester@argo8.nl), het groepsbestuur of een
van de leiders van de speltakken.

Donaties: Word Makker

Heb je een warme band met de Argonauten en wil je bijdragen aan de ontwikkeling van
jongeren? Word dan donateur! Als donateur geeft je de Argonauten een steuntje in de
rug en draag je bij aan het realiseren het Scoutingspel. Je kan direct donateur worden.
De donateursnaam “Makkers aan boord” komt van het bekende lied bij de Argonauten.
De eerste zin is ”Makkers aan boord hoort de golven hoort “ en het is ook het deuntje
wat je fluit als je wilt worden overgezet naar het eiland van de zeeverkenners.
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De Argonauten hebben een speciale stichting voor het motorschip De Hoop. Dit schip
is een belangrijk element in het spel en tevens een varend monument onder de regels van
de Landelijke Vereniging Behoud Historische Bedrijfsvaartuigen (LVBHB).
Deze stichting heeft de ANBI status en biedt de mogelijkheid om je gift van de
inkomstenbelasting af te trekken.

Wat kunt u van het donateurschap verwachten?
Wij bieden je vrijblijvend aan:
• 3 maal per jaar de patrijspoort
• Een uitnodiging voor het midzomervuur
• En uiteraard altijd welkom om eens bij een opkomst mee te draaien!
Mocht je vragen hebben over je financiële bijdrage of een wijziging willen doorgeven
dan kunt je contact opnemen met Henk Fassotte mail: henk@argo8.nl

Jantje beton

Jaarlijks in februari of maart doen de Argonauten mee aan de huis aan huis collecte
van Jantje Beton. De helft van de totale opbrengst komt ten goede aan de Argonauten.
Jaarlijks wordt in de begroting van de Stichting Scouting de Argonauten een
inkomstenpost Jantje Beton opgenomen van ongeveer € 3000,- (2015). Dit betekent
dat we € 6000,- met elkaar moeten ophalen. Een grote inzet is dan ook de voorwaarde.
De opbrengst van de collecte is in de regel bedoeld voor het reguliere onderhoud van de
Hoop, onze vloot en clubhuizen. Het onderhoud is van groot belang en vraagt veel geld.
Voor de begeleiding van de huis aan huis collecte, doen de Argonauten een beroep op
de ouders van de verkenners om een aantal jonge collectanten een of meerdere avonden
te begeleiden en aan te moedigen en wellicht ook een collecte bus hanteren.
Wat is Jantje Beton? Buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk voor kinderen, het is
onmisbaar voor hun ontwikkeling. Want van buitenspelen worden kinderen gezonder,
slimmer en socialer. Daarom ondersteunt Jantje Beton kinderen om vrij buitenspelen
en bewegen in hun eigen buurt leuker te maken. Want als het buiten leuk is, blijven
kinderen niet binnen.
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Subsidies

We zijn een financieel gezonde scoutinggroep, wij slagen er in de jaarlijkse exploitatiebegroting sluitend te krijgen doordat er:
• Een stevige doch aanvaardbare contributie betaald wordt, immers Iedereen moet
		 lid kunnen zijn.
• Er jaarlijks voor Jantje Beton gecollecteerd wordt (opbrengst ca € 3000).
		 (De opbrengst van onze groep is in de regio Rotterdam al vele jaren een van de
		hoogste!)
• Actief gezocht wordt naar subsidieverstrekkers. Veel werkzaamheden in eigen
		 beheer worden uitgevoerd.
Dit zorgt ervoor dat we de kosten voor de jaarlijks terugkerende zaken en het reguliere
onderhoud kunnen opbrengen. Echter voor bijzondere uitgaven zoals bv de 5-jarige
hellingbeurt van de Hoop, groot onderhoud of het vervangen van groot spelmateriaal,
ontbreekt in belangrijke mate de financiële ruimte. In de afgelopen 10 jaar hebben we
van 25 instanties subsidie ontvangen en hebben daarmee de bijzondere uitgaven kunnen
financieren.
Zoek je mee naar financiële steun?
Wij zijn daarom altijd op zoek naar financiële steun. Mocht je bedrijf, of het bedrijf
waarvoor je werkt een sponsorbijdrage willen leveren, of heb je in je netwerk zicht op
kansen op subsidies? Neem dan contact op met de stichting (stichting@argo8.nl).

INFORMATIEGIDS SCOUTING DE ARGONAUTEN | 27

12. Communicatie
Je wordt over activiteiten geïnformeerd door de spelleiding dit gebeurt per mail een paar
dagen voor de opkomst. Bijzondere activiteiten kan je terug vinden op de jaarkalender
op de website. Naast de website kan je ook ons volgen via FaceBook. Graag blikken wij
ook met u terug op bijzondere activiteiten of vragen wij alvast aandacht voor geplande
activiteiten, dit doen we d.m.v. de Patrijspoort.

Programma

Iedere periode geven de speltakken een weekend planning uit met de thema’s en
activiteiten in die weekenden. Elke week wordt door speltakleiding een mail verstuurd
met de bijzonderheden, vaak op donderdag of vrijdagavond. Sommige speltakken
maken ook gebruik van een groeps-app: tot nu toe in ieder geval de Welpen en de
Bevers.
De groeps-app (nu alleen bij de Welpen) is voor algemene berichten,
graag privé items (zoals afmeldingen) per mail.

De agenda is te vinden op: www.argo8.nl/agenda
Afmelden

We gaan er vanuit en streven ernaar dat je bij iedere opkomst aanwezig bent. Mocht je
door een goede reden niet aanwezig zijn dan meld je je tijdig af bij de teamleider van
het desbetreffende speltak. De reden dat wij willen dat er tijdig afgemeld wordt is dat
bij sommige opkomsten er inkopen worden gedaan, extra begeleiding wordt geregeld
of vervanging als de spelleider afwezig is. Als er meerdere afmeldingen zijn dan kan hier
rekening mee worden gehouden.
Afmeldingen graag per mail naar de speltak.

Gastvrijheid/aanspreken leiding/contact

Voorafgaande aan de opkomsten ben je altijd welkom om een kopje koffie of thee te
komen drinken. Mocht je vragen hebben dan vindt de leiding het prettig dat je je vraag
stelt voor of na de opkomst. Er kunnen omstandigheden zijn dat u uw vraag per mail
stelt. Dit is geen probleem voor de leiding.
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13. Speltakgegevens
BEVERS
Leeftijd:

5 - 7 jaar

Opkomsttijden

Zaterdag: Inloop van 9.30-10.00 uur
Programma van 10.00-11.30 uur
Ophalen van 11.30-12.00 uur
Voor bijzondere opkomsten kan hiervan worden afgeweken.

Kampen

Logeer weekend

Contributie

€ 15,- p/m exclusief kampgeld
Rekening: NL59 INGB 0004978162, tnv Scouting
Zeeverkennersgroep de Argonauten, Berkel en Rodenrijs

Contactpersoon

Hans Stoutjesdijk (010-5118144)
mail: hans@argo8.nl bevers@argo8.nl (gehele beverleiding)

Locatie

Kinderdagverblijf de Koeienwei,
Hoeksekade 146 te Bergschenhoek
www.pszdeboerderij.nl

Uniform

Bevers dragen een uniform bestaande uit:
• donkerblauwe spijkerbroek
• bever-shirt (rood overhemd)
• scouting riem
• dasring das (lichtblauw, donkerblauw en wit)
• Argocap
Het shirt, de riem en de dasring kunnen aangeschaft worden
bij de scoutshop aan de Heemraadsingel 129, Rotterdam.
www.scoutshop.nl
De das en de Argocap kunnen aangeschaft worden bij
de beverleiding.

Extra kosten

Installatie pakket (eenmalig)
Logeerweekend
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WELPEN
Leeftijd:

7 - 11 jaar

Opkomsttijden

Zaterdag van 10:00 tot 12:30
Voor bijzondere opkomsten kan hiervan worden afgeweken.

Kampen

1 nacht Pinksterkamp 1 week Zomerkamp (meestal de eerste
week van de schoolvakanties)

Contributie

€ 20,- p/m exclusief kampgeld
Rekening: NL59 INGB 0004978162, tnv Scouting
Zeeverkennersgroep de Argonauten, Berkel en Rodenrijs

Contactpersoon

Erik “Chil” Goverde (06-42548593)
erik@argo8.nl welpen@argo8.nl (gehele welpenleiding)

Locatie

Motorschip de Hoop, in de Rotte aan de Linker Rottekade
te Rotterdam (vlak bij de Irenebrug)

Uniform

Welpen dragen een uniform bestaande uit:
• donkerblauwe spijkerbroek
• scoutingblouse (blauw)
• scouting riem
• dasring
• fluitenkoord
• das (lichtblauw, donkerblauw en wit)
• Argocap
Het shirt, de riem, het fluitenkoord en de dasring kunnen
aangeschaft worden bij de scoutshop, Heemraadsingel 129,
Rotterdam of via www.scoutshop.nl
De das en de Argocap kunnen aangeschaft worden bij de
welpenleiding.

Extra kosten

Installatie pakket (eenmalig)
Zomerkamp (eerste week zomervakantie regio midden)
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VERKENNERS & ZEEARENDEN
Leeftijd:

11 - 16 jaar (Zeearenden 16 - 18 jaar)

Opkomsttijden

Er wordt in ieder geval op zaterdag middagopkomst gedraaid, waarbij
we iedereen verwachten. Daarnaast is het eiland op zaterdagochtend en
volgens een schema op zondag open om langs te komen en activiteiten
te ondernemen. In het zomerseizoen is er gelegenheid om het zeilen
sneller eigen te maken. Door extra onderhoud te verrichten op de
zondagochtend in het winterseizoen blijft er voldoende tijd over om op
de zaterdag om de week een spelactiviteit te spelen. Een enkele keer kan
het zo zijn dat een opkomst een hele zaterdag duurt of zelfs een heel
weekend (kampen).

• Zaterdagmorgen vanaf 10:00 uur
• Zaterdagmiddag van 13:00 tot 17:30 uur
• Zondag van 10:00 tot 15:00 uur (volgens schema)
Kampen

3 dagen Winter Weekend (het eerste weekend van januari)
4 dagen Pinksterkamp en 19 dagen Zomerkamp (meestal de
eerste 3 weken van de schoolvakanties)

Contributie

€ 30,- p/m exclusief kampgeld
Rekening: NL59 INGB 0004978162, tnv Scouting
Zeeverkennersgroep de Argonauten, Berkel en Rodenrijs

Contactpersoon

Pim Schenk (06-13685049)
pim@argo8.nl verkenners@argo8.nl (gehele verkennersleiding)

Locatie

Het Eiland Kolchis in de Bergsche Achterplas te Rotterdam,
nabij de Ringdijk

Uniform

Verkenners dragen een uniform bestaande uit:
• donkerblauwe (afrits-)broek
• Scoutingblouse
• Scouting-vest
• Scouting riem
• Fluitenkoord met fluit
• dasring
• das (lichtblauw, donkerblauw en wit) • Argocap
De broek, het shirt, het scoutvest, de riem, het fluitenkoord en
de dasring kunnen aangeschaft worden bij de scoutshop,
Heemraadsingel 129, Rotterdam. www.scoutshoprotterdam.nl

Extra kosten

Installatie pakket (eenmalig)
Zomerkamp (eerste 3 weken zomervakantie regio midden)
Pinksterkamp
Winterweekend
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WATERSCOUTS
DE ARGONAUTEN
Bevers, Welpen en Verkenners
Rotterdam, Schiebroek / Hillegersberg
Lansingerland en Bergschenhoek
Rotterdam, Terbregge

