
Spel 
 We gebruiken actief de 8 activiteitengebieden en het spelthema van SN 
 We zijn ons bewust van de doorlopende leerlijn en hebben daar afspraken over tussen en binnen de speltakken 
 We een gemengde groep en we streven naar m/j:50/50 
 We bereiden onze opkomsten en activiteiten goed voor en werken met een lange termijn planning en communiceren daar actief over 
 We hebben een jaarkalender en gebruiken die actief (met name voor afwijkende opkomsten i.v.m. planning ouders en intern voor verhuur)  
 We doen mee aan groeps- en regio-activiteiten 
 Speltakken draaien af en toe samen 
 We maken actief gebruik van de hulpmiddelen die SN biedt (zoals activiteitenbank, gidsen, insignewerk e.d.) 
 We stimuleren onze leden om mee te doen aan landelijke en internationale activiteiten (HIT, jamboree e.d.) 

 

Accommodatie & materiaal 
 Beheer en onderhoud plan is beschikbaar en in uitvoering 
 Corvee wordt correct uitgevoerd volgens beschikbaar schema 

 Overnachtingen worden minimaal één week vooraf doorgegeven aan de veiligheidsregio 

 We zorgen voor veiligheid (bijvoorbeeld met een jaarlijkse brand oefening) 
 We gaan zorgvuldig om met ons materiaal 
 Voldoende ruimte (lokalen) passend bij het aantal speltakken 

 

Financiën 
 We zijn financieel gezond en willen dit zo houden  
 Maximaal 1 financiële actie per jaar (Jantje Beton) 
 We streven er naar ons clubhuis minimaal twee weken per jaar te verhuren naast de vast verhuur aan dog spirit 
 De speltakken verbeteren hun financieel beheer  

 

Bestuur & Organisatie 
 Naast bestuur hebben we een flink team aan actieve vrijwilligers bijvoorbeeld voor groepsactiviteiten, praktijkbegeleiding, kluscoördinatie, verhuur, 

materiaalbeheer, gebouwbeheer en ledenadministratie 
 De TLO en groepsraad functioneren worden kort en bondig gehouden 
 Nieuwe website en actief gebruik van de groepsapp 

 

Vrijwilligers 
 Praktijkbegeleiders begeleiden nieuwe leiding waarbij we gebruik gaan maken van de Beelaerts academie. 
 Vrijwilligers veranderen van functie (doorstroom) 
 Onderlinge contacten zijn goed 
 Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd 
 Rapportcijfer leiding = 8 of hoger (jeugd, ouders en zelf) 
 Onze leiding is een voorbeeld voor de kinderen 
 We houden ons aan de gedragscode van Scouting Nederland, ons eigen gedragsregels en de huisregels. 
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