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Algemeen Scouting is een vrijetijdsbesteding, die in principe openstaat voor iedereen. De 

nadruk bij de activiteiten ligt minder op competitie, maar meer op samenwerking en 
spelend leren. De activiteiten hebben vaak betrekking op het buiten-zijn. 

 
Lidmaatschap Een nieuw lid mag maximaal drie keer vrijblijvend en gratis komen kijken. Daarna 

wordt een inschrijfformulier en een gezondheidsformulier uitgereikt, wat weer 
ingevuld bij de leiding moet worden ingeleverd. Opzegging van het lidmaatschap kan 
schriftelijk voor het einde van het kwartaal bij de penningmeester of secretaris. 

 
Contributie De contributie kan alleen via een automatische machtiging worden betaald, via het 

inschrijfformulier worden rekeningnummer en toestemming hiervoor gevraagd. De 
hoogte van de contributie staat op het inschrijfformulier vermeld. De contributie is 
per kwartaal en wordt met terugwerkende kracht geïnd over een heel kwartaal. De 
kampen en sommige grote activiteiten zijn niet inbegrepen in de contributie. 

 
Groep Scoutingverenigingen worden groepen genoemd. Nederland telt ongeveer 1100 

groepen met 85000 leden en 25000 vrijwilligers. De naam van onze Scoutinggroep is 
“de Brimzen”.  Dit is Fries voor paardehorzels en was vroeger een geuzennaam voor 
inwoners van Buitenpost. 

 
Organisatie De Brimzen is een vereniging met ongeveer 125 leden, waarvan 20 vrijwilligers. De 

meeste zijn leiding. Daarnaast is er een groepsbestuur, die de dagelijkse gang van 
zaken in de gaten houdt. Het groepsbestuur bestaat uit een voorzitter, een 
secretaris, een penningmeester, een groepsbegeleider en materiaalmeesters. De 
groepsbegeleider is vergelijkbaar met een personeelsmanager en is 
verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de trainingen. Een vergadering heet een 
groepsraad en hierbij is het groepsbestuur, alle leiding en een ouderraad aanwezig. 
De ouderraad bestaat uit door de leden van elke speltak aangewezen 
vertegenwoordigers, die stemrecht hebben in de groepsraad. 

 



Clubhuis De groep heeft een vrij nieuw clubhuis, bestaande uit acht containerunits en 
gebouwd in 2007. De officiële naam is “it Brimzennêst”. De groep heeft het gebouw 
in eigendom, wat ook betekent, dat onderhoud door onszelf moet worden 
uitgevoerd. Regelmatig wordt hierbij een beroep op de ouders gedaan. 

 
Speltakken De leden worden onderverdeeld in speltakken. Deze onderverdeling is op basis van 

leeftijd. De Brimzen heeft een iets afwijkende indeling van de speltakken dan 
landelijk gebruikelijk is. Bij de Brimzen is het leeftijdsverschil binnen elke speltak 
maximaal drie jaar, terwijl dit landelijk soms wel vijf jaar kan zijn. De Brimzen heeft 
dan ook één speltak meer, dan landelijk wordt voorgeschreven. De speltakken bij de 
Brimzen zijn: 

 5-7 jaar: bevers 
 7-10 jaar: welpen 
 10-13 jaar: junior scouts 
 13-16 jaar: senior scouts 
 16-19 jaar: explorers 
 19 jaar en ouder: stam 
  
 In sommige gevallen wordt er afgeweken van deze leeftijdsgrenzen.  
 
Overvliegen In het jaar, waarin de maximale leeftijd van de speltak wordt bereikt, gaat het lid 

over naar de volgende speltak. Dit heet bij Scouting “overvliegen”. Het meetpunt is 
ongeveer half oktober. De leden die half oktober die leeftijd hebben bereikt vliegen 
over naar de volgende speltak. Het overvliegen gebeurt tot nu altijd in het derde 
weekend in oktober. Er wordt geprobeerd om er een spectaculaire en officiële 
activiteit van te maken, waarbij het overvliegen vaak via een kabelbaan gebeurt. In 
sommige gevallen kan er ook in het voorjaar nog worden overgevlogen. Dit 
overvliegen is dan minder spectaculair opgezet. 

 
Installatie Een nieuw lid, maar ook een pas overgevlogen lid, wordt officieel beëdigd in de 

groep tijdens de installatie. Hierbij wordt door de leiding de belofte voorgelezen, die 
door het nieuwe lid moet worden herhaald. Tijdens de installatie worden ook het 
speltakteken en het installatieteken uitgereikt. Nieuwe leden krijgen dan bovendien 
de groepsdas uitgereikt. De installatie is in ieder geval altijd direct na het overvliegen 
en vaak nog een aantal keren verderop in het jaar, afhankelijk van het aantal nieuwe 
leden.  

 



Uniform De leden dragen tijdens de activiteiten een Scoutinguniform. Dit is een blouse, 
waarop insignes kunnen worden genaaid en een das. Elke speltak is herkenbaar aan 
hun eigen kleur. De das is een opgerold driehoekig stuk stof, die om de nek wordt 
gedragen. De beide uiteinden worden bijelkaar gehouden door een dasring. Elke 
groep is herkenbaar aan een eigen kleur das, die van de Brimzen is effen, 
koningsblauw. Op het uniform moeten minimaal het installatieteken (om te laten 
zien, dat je geïnstalleerd bent), het speltakteken (bij welke speltak je zit) en het 
naambandje (met de naam van de groep daarop) zitten. De eerste twee op het 
borstzakje, en het naambandje op de mouw.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opkomsten Een serie activiteiten op één dag heet bij Scouting een opkomst. De opkomsten zijn 

altijd op zaterdag en duren in het algemeen twee uren. De tijden zijn: 
bevers en welpen: ‘s ochtends van 10 tot 12 uur 
junior en senior scouts: ’s middags van 13 tot 15 uur 
explorers: ’s avonds van 19 tot 21 uur 
stam: ’s avonds van 20 tot 22 uur 
Een enkele keer wijkt de tijd af, dit wordt dan via de mail naar de ouders 
gecommuniceerd. Wanneer iemand een keer niet kan, willen we dat ook graag 
weten, dan kunnen we daar rekening mee houden. 

 



Grote activiteiten Er zijn enkele malen per jaar grote activiteiten. Deze kunnen met meerdere 
speltakken van de Brimzen zijn, maar ook met andere Scoutinggroepen uit de regio. 
Gedurende het kalenderjaar komen de volgende activiteiten langs: 
 Februari: Boerenkoolfuif, “nieuwjaarsfeest” met alle speltakken 
 Februari: Baden Powell-tocht, een wandeltocht ergens in Friesland, met veel 

groepen uit de provincie 
 April: Sint Joris, kampvuur met alle speltakken 
 Oktober: JOTA, activiteit waarbij communicatie met andere groepen centraal staat; 

het overvliegen vindt dan ook plaats. 
 
Vervoer Voor activiteiten die niet op het clubhuis plaatsvinden, hebben we vervoer nodig. 

Wij maken gebruik van een schema, waar we alle ouders evenredig indelen, zodat 
iedereen even vaak aan de beurt komt. De ouders die aan de beurt zijn om te rijden, 
krijgen ruim van te voren bericht. Bij verhindering kan er onderling worden geruild. 

 
Kamp Het kamp is eigenlijk de belangrijkste activiteit van Scouting. In principe draait het bij 

Scouting om het kamp. Het kamp vindt over het algemeen plaats tijdens de eerste 
week van de basisschoolvakantie. De locatie van het zomerkamp is ieder jaar ergens 
anders, en is afhankelijk van de speltak. Zo gaan de welpen vaak ergens in de bossen 
van Drenthe op kamp en zoeken de explorers hun kamp in het buitenland. We 
kamperen in tenten, vaak op speciale Scoutingkampeerterreinen, waar vaak wc’s en 
soms douchen aanwezig zijn. We werken al lang van te voren naar het kamp toe in 
de programma’s. We streven er naar om zoveel mogelijk kinderen mee te laten gaan 
op kamp. Om de kinderen alvast aan het kamp te laten wennen, hebben we in het 
voorjaar altijd een minikampje van een weekend.  

 
Informatie Meer informatie over Scouting is te vinden op www.scouting.nl. Informatie over de 

groep is te vinden op www.brimzen.nl. Daarnaast komt ongeveer vier keer per jaar 
de “Brimzenpost” uit, het clubblad van de Brimzen.   


