Geen
paniek!
Als eerste heten
wij uw kind en u
als ouder/verzorger van
harte welkom bij

Johan van den
Kornputgroep Steenwijk
Nu uw kind op Scouting zit, heeft u vast een
aantal vragen! Wat is een opkomst en
wanneer is zo’n opkomst? Waar koop ik
de juiste kleding?
Met “HELP MIJN KIND ZIT OP SCOUTING!”
krijgt u al veel antwoorden op mogelijke
vragen.
Meer weten? Dan horen we het ook graag!
We wensen uw kind en u alvast
veel plezier bij onze groep!

S couti ng i s v eel m eer da n
a cti vi tei ten i n h et bos of h et pa rk. Er zi t
een vi si e a ch ter! De spel visi e S COUTS
geeft a a n wa a r S couti ng i nh oudel i j k
v o o r sta a t .

S couti ng sta a t voor ui tda gi ng
Scouting is een superleuke en actieve manier om vrije tijd te besteden.
Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid
en ontwikkeling zijn belangrijke thema’s binnen Scouting. Naarmate de
jeugdleden ouder worden, neemt de begeleiding af en de zelfstandigheid toe.
Tijdens de opkomsten doet uw kind verschillende activiteiten en leert op deze
manier allerlei vaardigheden. Om voor een afwisselend aanbod van activiteiten te
zorgen, wordt er gebruik gemaakt van acht activiteitengebieden. Een
activiteitengebied is een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar
horen. Voorbeelden van activiteitengebieden zijn Buitenleven, Identiteit en Veilig
& Gezond

Organisatie Johan van den Kornputgroep
Scouting wordt gerund door vrijwilligers, op bestuurlijk en op uitvoerend niveau.
De leiding van iedere speltak is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken binnen de spektak. De leidinggevenden organiseren bijvoorbeeld de
opkomsten, maar ook kampen en andere speciale activiteiten. Heeft u vragen of
opmerkingen? Dan kunt u terecht bij de contactpersoon van de speltak van uw
kind. Een overzicht van de contactpersonen vindt u achterin deze brochure.

Bestuur en groepsraad
Onze Scoutinggroep wordt geleid door een bestuur. Het bestuur zorgt voor het
reilen en zeilen van de groep en alle grote organisatorische zaken.
De groepsraad wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, andere
vrijwilligers en het bestuur. De groepsraad vergadert één keer per 2 maanden en
tijdens deze vergaderingen worden zaken besproken zoals de jaarplanning, de
groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding.

Stichting
Het stichtingsbestuur behartigt de belangen van de vereniging Johan van den
Kornput. De stichting is verantwoordelijk voor de inventaris, het gebouwenbeheer,
beheer van het terrein en het materiaal dat iedere week beschikbaar is voor de
opkomsten en kampen en tot slot voor de financiën. De stichting zorgt ervoor dat
de landelijke contributie wordt afgedragen, het gas/water/licht wordt betaald en de
grote materialen zoals de tenten worden aangeschaft. De stichting zal er ook voor
zorgen dat de gebouwen en het materiaal in zo goed mogelijke staat wordt
gehouden. Het stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit zes personen en de
twee afgevaardigden van het dagelijks bestuur hebben adviesrecht binnen dit
overlegorgaan. Voor verdere vragen over de stichting kunt u terecht bij Albert van
Leuveren.
De contactgegevens vindt u achterin deze brochure

Groepsbegeleider
De groepsbegeleider is er voor vragen van algemene aard, problemen,
suggesties en opmerkingen. Loopt u tegen iets aan wat u niet goed met de
contactpersoon van uw speltak kunt bespreken? Neem dan gerust contact op met
Manuel Gonzalez.
De contactgegevens vindt u achterin deze brochure.

Deskundigheid
Naast plezier zijn deskundigheid en veiligheid belangrijke elementen. De
leidinggevenden en bestuursleden van onze Scoutinggroep worden daarom ook
regelmatig getraind. De praktijkbegeleider ondersteunt hen bij het behalen en
behouden van kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor hun functie binnen
Scouting. Binnen onze groep is Jeanette Top de praktijkbegeleider.
De contactgegevens vindt u achterin deze brochure.

Vertrouwenspersoon
Binnen de groep hebben wij een vertrouwenspersoon, een vertrouwenspersoon
heeft geen andere functie binnen de groep om de onafhankelijkheid te
garanderen. Een vertrouwenspersoon heeft kennis van de protocollen op het
gebied van ongewenst gedrag binnen Scouting Nederland en kent de groep.
Een vertrouwenspersoon vervult een (pro)actieve rol bij het continue verbeteren
van de organisatiecultuur met als doel het voorkomen van ongewenste
omgangsvormen. Een vertrouwenspersoon is beschikbaar als aanspreekpunt bij
vragen over (ongewenst) gedrag van jeugdleden, ouders, leiding en andere
vrijwilligers binnen de groep. Deze gesprekken worden op verzoek uiteraard
vertrouwelijk behandeld. Binnen onze groep is Margo van der Molen de
vertrouwenspersoon.
De contactgegevens vindt u achterin deze brochure.

Beleidsplan privacy
Scouting Johan van den Kornputgroep verwerkt de persoonsgegevens van haar
leden. In ons beleidsplan staat op een duidelijke en transparante wijze
beschreven over de wijze waarop we bij Scouting Johan van den Kornputgroep
met privacy omgaan. Dit beleidsplan is te raadplegen op de website van onze
groep.
Daarnaast heeft Scouting Nederland een Privacystatement. Deze is op de
website van Scouting Nederland te raadplegen. Het Privacystatement is terug te
vinden op www.scouting.nl/privacy

Leeftijdsgroepen en bijeenkomsten
Een Scoutinggroep is opgebouwd uit
verschillende leeftijdsgroepen,
speltakken genoemd. Bij Scouting zijn er zes
van deze speltakken: bevers
(5-7 jaar), welpen (7-11 jaar), scouts (11-15
jaar), explorers (15-18 jaar), roverscouts (1821 jaar) en de stam (21 jaar en ouder).
De meeste speltakken komen één keer per
week samen; dit heet een opkomst.
Bevers
‘Bevers’ zijn jongens en meisjes van 5 tot 7
jaar. Een groep bevers wordt een ‘kolonie’
genoemd. Bij de bevers speelt de fantasie
nog de hoofdrol en daar is het
spelprogramma dan ook op gebaseerd. Het
uitgangspunt is ”Hotsjietonia”, een huis waar
bevers elke week komen om te spelen. Het
huis wordt bewoond door kleurrijke figuren.
Binnen onze bevergroep heb je bijvoorbeeld
Sterre Stroom en Keet Kleur, waarmee de
bevers iedere week weer andere avonturen
beleven. Een plaats waar je lekker kunt
ravotten, knutselen en nog veel meer samen
met je vriendjes en vriendinnetjes.
Welpen
Jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar heten
bij Scouting ‘welpen’. De welpen spelen met
het vernieuwde thema van Jungleboek.
Tijdens de opkomsten nemen we een kijkje in
de verschillende gebieden van het Jungleboek. Zo leren ze spelenderwijs
speuren, spoorzoeken, knopen en nog veel meer aanverwante
scoutingsactiviteiten. Natuurlijk wordt er af en toe een kampvuur gemaakt en dan
maken we een maaltijd of bakken we een broodje. Tot slot hebben wij ook elk jaar
een Jungledag, waarbij verschillende welpengroepen uit de regio een spel spelen
en een gezellige dag beleven.

Scouts
Na de welpen is het tijd voor een nieuwe uitdaging; die krijgt uw kind bij de
speltak ‘scouts’. De scouts zijn meiden en jongens van 11 tot 15 jaar. Een groep
scouts heet een ‘troep’. Leuke spellen doen, je eigen film opnemen, primitief
koken of het lopen van tochten; bij de scouts doe je het allemaal!
Bij de scouts gaat het vooral om het werken in ‘ploegen’; dit zijn de groepen
waarin de scouts binnen de troep zijn opgedeeld. Bij de scouts leer je van alles,
niet alleen van de leiding, maar ook van de oudere kinderen in de groep. Ook is
het mogelijk om binnen de ploeg ploegleider of assistent-ploegleider te worden,
een kind krijgt dan wat meer verantwoordelijkheid. Uitdaging en samenwerking
staan centraal bij deze speltak.
Explorers
Explorers zijn jongeren van 15 tot 18 jaar; een groep explorers wordt een
‘afdeling’ genoemd. Explorers verzinnen en organiseren hun activiteiten zelf en
organiseren zelfs hun eigen zomerkamp (expeditie). De mogelijkheden zijn
eindeloos: explorers gaan op overlevingskamp, vlot varen, fietsen in de Ardennen
of ze nemen deel aan landelijke of internationale activiteiten of kampen. De
begeleiding motiveert, inspireert en ondersteunt de explorers waar nodig, maar
het meeste doen ze zelf.
Roverscouts
Roverscouts zijn leden van Scouting die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn.De
speltak sluit aan bij de ontwikkeling en ervaringen die je bij de explorers hebt
doorgemaakt. Roverscouts vormen een speltak, omdat Scouting jongeren de
ruimte wil bieden hun eigen programma vorm te geven als belangrijke laatste fase
in hun ontwikkeling. Hier passen geen ouderen bij, wel is het zo dat een deel van
de opkomst samen met de stam is. Zo kunnen beide leeftijdsgroepen hierin prima
hun rol vinden.
Stam
Leden van 21 jaar en ouder zijn de ‘stam’; dit is de laatste speltak die je als
jeugdlid kunt doorlopen. De stam organiseert zelf hun activiteiten en
programma’s. Ook ondernemen ze activiteiten met andere stammen van binnen
of buiten Nederland. De opkomsten variëren van een
actief spel tot het helpen organiseren van een groepsactiviteit. Stamleden
beleven de gaafste Scoutingactiviteiten en worden daarnaast ook nog eens
klaargestoomd voor een leidinggevende functie binnen de Scoutinggroep.

Opkomsttijden
Zoals u heeft kunnen lezen, zijn er bij Scouting zes speltakken. Hieronder ziet u
wanneer welke speltak opkomst heeft.
Bevers
Opkomst:
Zaterdagochtend, van 10:00 uur tot 12:00 uur
Welpen
Opkomst:
Zaterdagochtend, van 10:00 uur tot 12:00 uur
Scouts
Opkomst:
Zaterdagmiddag, van 13.30 uur tot 16:30 uur
Explorers
Opkomst:
Vrijdagavond, van 19:00 uur tot 22:00 uur
Roverscouts
Opkomst:
Eerste en derde vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur
Stam
Opkomst:
Eerste vrijdag van de maand vanaf 20:00 uur

Hoe gaat dat nou, zo’n opkomst?
Openen en sluiten
Vanaf de bevers tot en met de stam beginnen en sluiten we de opkomsten met de
hele speltak. De manier waarop verschilt per speltak. Dit zijn ook de momenten
waarop de kinderen iets kunnen vertellen of waarop de leiding zaken uitlegt,
bespreekt of uitdeelt. Het openen en sluiten is als het oversteken van de ‘grens’.
Binnen deze grenzen gelden de regels van het Scoutingspel.
Aanwezig en afmelden
Het is natuurlijk de bedoeling dat uw kind iedere opkomst aanwezig is. De leiding
doet elke week haar uiterste best om een leuk en actief programma voor te
bereiden. Kan uw kind een keer niet komen? Mail dan op tijd naar de leiding om
dit te laten weten!

Veiligheid voor alles
Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. Kinderen en jongeren
moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen
van het Scoutingspel. Ook op het vlak van sociale veiligheid zijn er duidelijke
afspraken gemaakt en worden er handvatten geboden. Zo eisen wij van al onze
vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag en streven we ernaar dat er
binnen ieder leidingteam in ieder geval één iemand met een EHBO-diploma is.

Activiteiten , kampen en inschrijven
Activiteiten
Regelmatig organiseren we bijzondere activiteiten voor onze leden. Voorbeelden
hiervan zijn: groepsdag, JOTA/JOTI, seizoensopening, etc.
Kamp en kamperen zijn elementen die bij Scouting horen en bijdragen aan de
ontwikkeling van kinderen en jongeren. De bevers beginnen met een nachtje
logeren in het eigen clubhuis. De welpen gaan verder van huis en slapen al een
paar nachten in tenten. De scouts gaan meestal in Nederland kamperen, terwijl
de explorers voor hun kamp soms zelfs op expeditie in Europa gaan.

Kampgeld
Het kampgeld voor het zomerkamp is geen onderdeel van de contributie. Voor
een zomerkamp moet dus extra worden betaald. Het kampgeld komt dan ook
geheel ten goede aan de kinderen die mee gaan op kamp.

Inschrijven en uitschrijven
Besluit uw kind na een paar keer kijken dat hij/zij lid wil worden van onze
scoutinggroep en Scouting dan krijgt u van de speltakleiding de benodigde
formulieren. Als u deze ingevuld en ondertekend heeft levert u dit in bij de
speltakleiding of digitaal via ledenadministratie@jovadeko.nl. Uw kind wordt dan
ingeschreven bij Scouting.
Als uw kind besluit te stoppen met scouting dan is dat natuurlijk jammer. Het
uitschrijven moet gebeuren met een uitschrijfformulier en moet voor de 20 e van de
maand gebeuren. De uitschrijving is dan op de laatste dag van de maand. Het
uitschrijfformulier is verkrijgbaar bij de speltakleiding of via
ledenadministratie@jovadeko.nl.

Scoutfit en ScoutShop
Net als bij een sportteam zijn wij als scouts ook herkenbaar. Daarom dragen we
een ‘Scoutfit’. Alle scoutingkleding zit lekker en kan tegen een stootje; perfect dus
om lekker buiten bezig te zijn en vies te worden. Voordat uw kind geïnstalleerd is,
mag het alleen de Scoutfitblouse dragen.
Tijdens de installatie krijgt uw kind de groepsdas en tekens voor op de blouse
uitgereikt. Samen met een blauwe broek is de Scoutfit compleet!
Alle onderdelen van de Scoutfit, met uitzondering van de groepsdas, zijn te koop
bij de ScoutShop, de winkel van Scouting Nederland. Via www.scoutshop.nl kunt
u heel gemakkelijk online bestellen of een locatie van een ScoutShop in de buurt
vinden.

De Scoutfit verschilt per speltak en ziet
er als volgt uit:
bevers:
welpen:
scouts:
explorers:
roverscouts:
stam:

rode blouse en een blauwe das met gele rand
groene blouse en een blauwe das met gele rand
beige blouse en een blauwe das met gele rand
brique blouse en een blauwe das met gele rand
brique blouse en een blauwe das met gele rand
brique blouse en een blauwe das met gele rand

Installeren en over vliegen; hoe gaat dat?
Installeren
Nieuwe leden worden officieel geïnstalleerd; ze horen er na deze ceremonie echt
bij. Ouders, opa’s en oma’s en anderen zijn welkom om deze ceremonie mee te
vieren. Het is dan ook leuk om een cadeautje te geven aan uw kind, u kunt hierbij
denken aan een speciale Scoutinggids waarmee uw kind ook buiten Scouting aan
de slag kan. Voor de bevers is er de Bevergids, voor de welpen de Junglegids en
het verhalenboek Jungle-avonturen van Shanti & Mowgli en voor de scouts is er
de Scoutsgids. Ook de explorers en de stam hebben hun eigen gids,
respectievelijk de Explorergids en de Roverscoutsgids.
Meestal worden er meerdere kinderen tegelijkertijd geïnstalleerd. Van tevoren
oefenen we het installeren met elkaar. Tijdens het installeren komt elk kind naar
voren en legt de linkerhand op de vlag en met de rechterhand maakt het kind de
Scoutinggroet en spreekt het de Scoutingbelofte uit. Het nieuwe lid krijgt het
installatieteken, het speltakteken, het naambandje van de groep.
Ten slotte mag de das om!

Overvliegen
Als een kind oud genoeg is, gaat het naar de volgende speltak. Binnen Scouting
heet dit ‘overvliegen’. De leiding van de twee speltakken overlegt hier samen over
en bespreken dit eventueel ook met de ouders. Natuurlijk zorgen we voor een
soepele overgang, daarom wordt er meestal in groepjes overgevlogen.

Badges en insignes
Badges en insignes laten zien wat de kinderen allemaal al hebben gedaan of
hebben geleerd. Als een kind een bepaalde vaardigheid heeft opgedaan, krijgt
het een badge of insigne. Deze badge of dit insigne mag op de Scoutfit blouse
geplaatst worden.
Bij de bevers wordt er gewerkt met badges. Dit is een leuke manier de bevers te
belonen voor hun inzet. Door de beverbadges werken de bevers spelenderwijs
aan hun ontwikkeling. Ouders en leiding kunnen zo precies zien wat de kinderen
gedaan en geleerd hebben.
De welpen werken met insignes. Door het behalen van een insigne kan een welp
laten zien dat hij nieuwe dingen heeft geleerd; bijvoorbeeld verband aanleggen,
vuur maken of knopen. De oudste welpen kunnen aparte insignes verdienen om
zich zo voor te bereiden op de overgang naar de scouts.
De insignes die scouts kunnen behalen zijn verdeeld in de basisfase,
verdiepingsfase en specialisatiefase. De activiteiten die de scouts moeten doen
om deze insignes te verdienen worden per fase steeds moeilijker. Een echte
uitdaging dus!
Ook explorers kunnen insignes halen; acht in totaal. Zij moeten daarvoor een
project doen dat kritisch beoordeeld wordt door een beoordelaar. Ook kunnen zij
voor ieder jaar een jaarbadge verdienen.

Financiën en verzekeringen
Wat kost dat?
De hoogte van de contributie van onze groep is per speltak enigszins verschillend
en bedraagt voor bevers, welpen en scouts € 31,87 per kwartaal en voor
explorers € 34.37 per kwartaal. Betaling van de contributie kan uitsluitend per
automatische incasso.
De genoemde bedragen zijn inclusief weekendkampjes op het eigen terrein en de
nodige insignes bij de installatie.
Een aantal activiteiten of artikelen zijn niet opgenomen in de contributie, namelijk
de zomerkampen, kampen zoals pinksterkamp in Dwingeloo, de eventuele
bijdrage voor de zwemdag voor kinderen die vrijdagavond niet hebben
gecollecteerd voor Jantje Beton en de aanschaf van het uniform en de
scoutingdas. De betaling van het zomerkamp zal voor de deelnemers per
eenmalige incasso worden gedaan, het benodigde incassoformulier hiervoor
ontvangt u bij de zomerkampinformatie.
Als groep doen we ons uiterste best om zo goedkoop mogelijk te blijven, maar we
vinden het ook belangrijk om leuke activiteiten aan te bieden. Om de clubkas te
spekken, lopen we ieder jaar de collecte van Jantje Beton.
Ook kunt u de kas steunen d.m.v. SponsorKliks. Diverse webwinkels betalen een
commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan, deze
commissie wordt op onze bankrekening gestort! Kijk op de website:
sponsorkliks.com/winkels.php?club=3678
Voor vragen over de contributie kunt u contact opnemen met onze
penningmeester. De contactgegevens vindt u achterin.

Wat krijgt uw kind voor dit geld?
Het belangrijkste is natuurlijk het lidmaatschap van onze Scoutinggroep en
Scouting Nederland. Dit houdt in dat uw kind wekelijks mag meedraaien met de
opkomsten! Ook krijgt uw kind Scouting Magazine met daarin nieuwtjes, tips en
een leuke Scoutingstrip. Daarnaast is het met behulp van het online
registratiesysteem Scouts Online gemakkelijk om contactgegevens te bekijken en
aan te passen. Ook kunt u in Scouts Online de Scoutcard van uw kind
downloaden. Dit is de lidmaatschapskaart van Scouting Nederland waarmee uw
kind korting krijgt bij de ScoutShop en diverse kampeerterreinen in binnen- en
buitenland. Deze kaart kunt u, na de officiële inschrijving, downloaden via
http:/sol.scouting.nl

Hoe is Scouting verzekerd?
Scouting Nederland heeft een collectieve verzekering, deze kent een dekking
voor particulier veroorzaakte schadegevallen en is aanvullend op uw eigen
aansprakelijkheidsverzekering. Ook heeft Scouting Nederland een
ongevallenverzekering. Meer informatie staat op www.scouting.nl

Communicatie en planning
Oudercontact
Goed contact met ouders vinden we belangrijk. We doen dit op verschillende
manieren: middenblad scoutingmagazine, website en social media.
Als groep hebben we ook een website:
www.jovadeko.nl of volg ons via twitter:
@Jovadekogroep of via facebook:
johan.vandenkornput of via Instagram:
/jovadekogroep.
Onze scoutinggroep heeft een eigen App. Deze App
draait op de besturing van Android voor onder meer
Samsung mobiele apparaten en IOS voor de iPhone
en iPad. Met deze App kunt u op verschillende
manieren het reilen en zeilen van onze groep volgen. Niet alleen heeft u in één
oogopslag toegang tot onze Facebook en Twitterpagina.U vindt er ook de
agenda, waar onze jaarplanning op staat en in het bijzonder onze grotere en
groepsbrede opkomsten. U vindt er tevens terug wanneer er géén opkomsten
zijn. Via onze social media pagina's kunt u de opkomsten van de verschillende
speltakken volgen en vindt u aankondigingen en ander nieuws. Verder heeft de
Jovadeko App een directe link naar onze website. De App is gratis te downloaden
in de Play Store (Android) of via iTunes.
We vinden het ook belangrijk om te horen hoe de kinderen Scouting ervaren. Alle
feedback is dan ook welkom! Zijn er speciale zaken waar we rekening mee
moeten houden, bijvoorbeeld het dieet of medicijnen van uw kind? Geef het aan
ons door! Ook als er iets speelt waardoor uw kind even niet lekker in zijn vel zit,
horen we het graag. We kunnen hier dan op inspelen.

Jaarplanning/tweemaandelijkse programma’s
We werken groepsbreed met een jaarplanning, waar alle
groepsbrede activiteiten op vermeld staan en ook wanneer er geen
opkomst is. Verder werkt iedere speltak met een twee - of drie
maandelijks programma. Hierin zijn alle opkomsten en activite iten
verwerkt. In de schoolvakanties is er op zaterdag niet altijd een
opkomst, dit wordt in het tweemaandelijks programma vermeld.

Samenwerking
De gemeente g e e f t subsidie aan onze Scoutinggroep. Mocht u
moeite hebben met de betaling van het contributiebedrag, dan
kan de regeling J e u g d s p o r t f o n d s v a n d e g e m e e n t e
S t e e n w i j k e r l a n d uitkomst bieden om minder te hoeven betalen
voor het lidmaatschap. U kunt dit aanvragen bij de gemeente.

Stages
Wij bieden ook maatschappelijke stages, MBO -stage (ROC’s ,
SCW en Sport & Beweging) en HBO stage (ALO, de
lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding). Onze scoutinggroep
heeft van Calibris een erkenning als leerbedrijf.
Heeft u belangstelling hiervoor neem dan contact op met ons en
informeer naar de mogelijkheden. We helpen graag dit te
realiseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Jeanette Top.
De contactgegevens vindt u achterin deze brochure.
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Contactgegevens en contactpersonen
speltakken
Het Scoutinggebouw:
J.H.W. Pasmanweg 2
8334 RR Tuk

Stichting Johan van den Kornput:
Voorzitter: Kor Heethuis
Contactpersoon stichting: Albert van Leuveren,
Tel.nr: 0521-514870
stichting@jovadeko.nl

Dagelijks bestuur vereniging Johan van den Kornput
Voorzitter: Jenne Algra
voorzitter@jovadeko.nl
Secretaris/contactpersoon:
Daniël Haveman
Het Schar 40
8332 CS Steenwijk
Tel.nr.: 06-27300577
info@jovadeko.nl

Penningmeester:
Inge Kersten
penningmeester@jovadeko.nl

Groepsbegeleider:
Manuel Gonzalez
groepsbestuur@jovadeko.nl

Praktijkbegeleider/stages:
Jeanette Top
groepsbestuur@jovadeko.nl
Vertrouwenspersoon:
Margo van der Molen
vertrouwenspersoon@jovadeko.nl

Speltakken
Contactpersoon Bevers:
Paulien Schoemaker
bevers@jovadeko.nl

Contactpersoon Explorers
Brighid de Vos
explorers@jovadeko.nl

Contactpersoon Welpen:
Peter Eerland
welpen@jovadeko.nl

Contactpersoon Roverscouts
Marten Algra
roverscouts@jovadeko.nl

Contactpersoon Scouts:
Johan van der Pol
scouts@jovadeko.nl

Contactpersoon Stam
Saskia Pel
stam@jovadeko.nl

