
 

 

 

Algemene informatie Scouting Tapawingo Eerbeek 

 

Voorwoord 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Na het inleveren van het inschrijfformulier wordt uw zoon/dochter lid van Scouting Tapawingo 

Eerbeek. Maar wat houdt dat naast de diverse opkomsten en kampen eigenlijk in? In deze brief vindt 

u informatie over: 

- De organisatie Tapawingo 

- Scouts Online 

- Contributie en geldacties 

- Het Rooksignaal 

- Overvliegen 

- Vertrouwenspersoon 

- Inspraak en ouderparticipatie 
 

Mocht u vragen hebben waarvan u het antwoord niet kunt vinden in deze informatie, dan kunt u 

uiteraard contact met de leiding van uw zoon/dochter of het Groepsbestuur. Adressen vindt u op de 

pagina vijf. 
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Algemene informatie Scouting Tapawingo Eerbeek 

 

Organisatie Tapawingo  

 

Speltakken 

Tapawingo bestaat uit verschillende leeftijdsgroepen (speltakken). Deze speltakken draaien allemaal 

hun eigen opkomsten in hun eigen (thema)verhaal. De opkomsten zijn afgestemd op de leeftijd van de 

kinderen. 

 

Alle opkomsten vinden in principe plaats op de zaterdagochtend of zaterdagmiddag. Daarnaast zijn er 

aantal bijzondere opkomsten en kampen op afwijkende tijden en opkomsten of kampen voor de hele 

groep of regio. Op het programma is te zien wanneer er welke opkomst plaatsvindt.  

 

Groepsraad 

Het hoogste orgaan van onze groep wordt gevormd door de Groepsraad. Deze Groepsraad bestaat 

uit alle leidinggevenden van de groep, aangevuld met door de Groepsraad in commissies benoemde 

actieve leden en één afgevaardigde per leeftijdsgroep. Het kopje ouderparticipatie besteedt hier meer 

aandacht aan.   

 

 

 
 

De Groepsraad vergadert in principe elk eerste weekend van de maand en beslist over onder andere 

de benoeming van de verschillende commissieleden, maar daarnaast houdt de Groepsraad zich ook 

bezig met de evaluatie en bespreking van alle activiteiten die plaatsvinden en groepsbrede 

beslissingen. Zij is immers het officiële besluitorgaan van de groep.  

 

 

  

Groepsraad

Leiding Groepsbestuur

Voorzitter Penningmeester

Secretaris
Groeps-

begeleider

Algemene leden

Commissies
Afgevaardigde 

ouders
Overige functies
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Algemene informatie Scouting Tapawingo Eerbeek 

 

Groepsbestuur 

Het Groepsbestuur is het dagelijks bestuur van de groep. Dit bestuur wordt door de Groepsraad 

gekozen en is het overkoepelende orgaan van de verschillende speltakken binnen Tapawingo. Zij 

houdt zich onder andere bezig met: 

 Samenstelling, begeleiding en opleiding leidingteams; 

 De kwaliteit en veiligheid van het scoutingspel; 

 Groepsbreed beleid en lange termijnplanning; 
 

Het Groepsbestuur bestaat uit: 

 

Groepsvoorzitter (Oubaas) Vacature 

Groepssecretaris Roy Noordhoek 

Groepsbegeleider Janneke Fleur 

Penningmeester Bianca van der Heijden 

Algemeen lid Pascal van Gelder 

 

Stichtingbestuur 

Omdat Tapawingo, als onderdeel van een landelijke vereniging, geen eigen rechtspersoonlijkheid 

heeft is Stichting Scouting Eerbeek opgericht. Deze stichting bestaat uit de volgende functies:  

 

 
 

 

Deze stichting beheert de bezittingen van de groep, ten behoeve van de groep. De bestuursleden van 

de stichting worden gekozen door de Groepsraad. Meer informatie over deze structuur vindt u op onze 

website; www.tapawingo.nl.  

 

Scouting Nederland  

Tapawingo maakt deel uit van de landelijke organisatie Scouting Nederland. Op het moment dat uw 

zoon/dochter lid wordt van Tapawingo, wordt hij/zij dus ook lid van Scouting Nederland. Hij/zij krijgt de 

installatietekens van Scouting Nederland op zijn/haar blouse, maar daarnaast ontvangt uw 

zoon/dochter bijvoorbeeld het ledenmagazine en hij/zij mag mee met landelijke kampen als de HIT of 

een Nationale Jamboree. Voor meer informatie over Scouting Nederland kijkt u op www.scouting.nl. 

 

Regio Klein Gelderland 

Scouting Nederland heeft alle lokale scoutinggroepen onderverdeeld in verschillende regio’s. De 

regio’s organiseren trainen voor leidinggevenden uit hun regio, maar er vinden ook diverse regionale 

activiteiten plaats voor alle aangesloten groepen. 

 

Tapawingo maakt deel uit van de Regio Klein Gelderland. Jaarlijks zijn er circa twee tot drie regionale 

activiteiten, waarover u te zijner tijd meer informatie krijgt. 

 

 

Stichtingbestuur

Voorzitter Secretaris Penningmeester
Afgevaardigde 
groepsbestuur

Afgevaardigde 
groepsbestuur

Afgevaardigde 
groepsbestuur

http://www.tapawingo.nl/
http://www.scouting.nl/
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Algemene informatie Scouting Tapawingo Eerbeek 

 

Scouts Online 

 

Ieder lid van Scouting Nederland kan inloggen op de speciale ledenwebsite Scouts Online, te bereiken 

via http://sol.scouting.nl. Op deze site kunnen de gegevens, zoals adres en telefoonnummer gewijzigd 

worden. Wanneer er een wijziging door u of iemand van de groep is doorgevoerd, ontvangt u hier een 

bevestiging per e-mail van. Voor diverse activiteiten is het nodig om uw kind in te schrijven via 

ScoutsOnline, dus bewaar de inloggegevens goed. 

 

Contributie en geldacties 

 

Contributie 

De contributie voor Tapawingo wordt elk jaar herzien en elk kwartaal automatisch afgeschreven. Van 

de contributie betalen wij onder andere de contributie aan Scouting Nederland, de contributie aan de 

Regio Klein Gelderland, de kosten voor een goede opleiding van de leidinggevenden en de aanschaf 

en het onderhoud van het spelmateriaal en het troephuis. Voor kampen wordt een extra bijdrage 

gevraagd. Dit is niet bij de contributie inbegrepen omdat niet ieder kind mee kan/gaat op kamp. 

 

Geldacties 

Uit het traditionele oogpunt dat scouting toegankelijk moet zijn voor iedereen is de contributie voor 

Tapawingo behoorlijk laag. Om de begroting toch rond te krijgen vindt er jaarlijks een aantal geldacties 

plaats. Immers, met enkel de contributieopbrengsten is het voor een vereniging zonder subsidies niet 

mogelijk alle kosten te dekken. 

 

Jaarlijks zijn er drie vaste acties: Jantje Beton (medio maart), de Nationale Scouting Loterij (medio 

september) en de speculaasactie (medio november). Hiernaast vindt er elk jaar een aantal unieke 

acties plaats. Het is uiteraard onze bedoeling dat onze leden en hun ouders/verzorgers zich zoveel 

mogelijk inzetten voor deze acties om hiermee de contributie zo laag mogelijk te houden. Zo 

verwachten wij bijvoorbeeld van u als ouders/verzorgers dat u bereid bent te rijden met de 

speculaasactie. Informatie hierover volgt rond de speculaasactie zelf. 

 

Mocht u vragen hebben omtrent één van deze geldacties dan kunt u het beste even contact opnemen 

met het Groepsbestuur. 

 

Het Rooksignaal 

 

Alle leden en andere betrokkenen worden op de hoogte gehouden middels onze maandelijkse 

nieuwsbrief “Het Rooksignaal”. Deze wordt per e-mail verstuurd en bevat informatie over komende 

activiteiten en ontwikkelingen binnen de groep. De redactie is te bereiken via 

rooksignaal@tapawingo.nl.  

 

Overvliegen 

 

Als uw zoon/dochter te oud wordt voor zijn/haar leeftijdsgroep, dan vliegt hij/zij over naar de volgende 

groep. Dit overvliegen gaat altijd in overleg met de leiding en de ouders/verzorgers. Als uw 

zoon/dochter oud genoeg is, zal er contact met u worden opgenomen. 

 

 

  

http://sol.scouting.nl/
mailto:rooksignaal@tapawingo.nl
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Algemene informatie Scouting Tapawingo Eerbeek 

 

Vertrouwenspersoon 

 

Mochten er zaken zijn die u of uw zoon/dochter graag wil bespreken, maar hier liever niet de eigen 

leiding voor benadert, dan kan er altijd contact worden opgenomen met het Groepsbestuur (adressen 

op de website) of onze vertrouwenspersoon Janneke Fleur. Zij is te bereiken via 

vertrouwenspersoon@tapawingo.nl, telefoonnummer: 0313-655641. 

 

Inspraak en Ouderparticipatie 

 

Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders betrokken blijven bij onze vereniging en we ook graag 

willen dat ouders kenbaar kunnen maken wat zij belangrijk vinden heeft u de mogelijkheid tot 

inspraak. Zo kunt u bijvoorbeeld via de afgevaardigde ouders in de Groepsraad uw mening laten 

gelden, maar u kunt zelf ook lid worden van de Ouderraad. Wilt u contact opnemen met de 

vertegenwoordiger in de Groepsraad dan kunt u voor de welpenleeftijd contact opnemen met Anita 

Bosgoed (anita.bosgoed@tapawingo.nl) en voor de scoutsleeftijd contact opnemen met Pierre 

Brandenburg (pierre.brandenburg@tapawingo.nl). Indien u interesse heeft om lid te worden van de 

Ouderraad kunt u dat kenbaar maken via het inschrijfformulier.   

 

Indien u interesse heeft in een andere functie binnen onze vereniging, of gewoon een keer wilt helpen 

met de onderhoud van ons gebouw of materiaal dan kunt u dat tevens aangeven op het 

inschrijfformulier. Heeft u verder vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met onze 

secretaris Roy Noordhoek (roy.noordhoek@tapawingo.nl). 

 

En verder ... 

 

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u het beste contact opnemen met de speltakleid(st)er / 

contactpersoon van uw groep. Uiteraard wensen wij u en uw kind een fantastische tijd toe bij 

Tapawingo! 

 
Speltak Leeftijd Opkomsttijd Contactpersoon E-mailadres 

Bevers 5 tot 7 jaar Zaterdag  

10:00 – 11:30 uur 

Maureen Elshof maureen.elshof@tapawingo.nl 

Welpen - Ochtendhorde 7 tot 11 jaar Zaterdag  

09:30 – 12:00 uur 

Roy Noordhoek roy.noordhoek@tapawingo.nl) 

Welpen – Middaghorde 7 tot 11 jaar Zaterdag  

14:00 – 16:00 uur 

Pascal van Gelder pascal.vangelder@tapawingo.nl 

Scouts 11 tot 15 jaar Zaterdag  

13:00 – 15:00 uur 

Tom Roelofs tom.roelofs@tapawingo.nl 

Explorers 15 tot 18 jaar Vrijdag  

20:00 – 22:00 uur  

 

Of Zaterdag  

09:30 – 12:00 uur  

Frank Barmetlo frank.barmetlo@tapawingo.nl 

Max Weber Stam 19 jaar en 

ouder 

Vrijdag 

20:00 – 22:00 uur 

Pascal van Gelder pascal.vangelder@tapawingo.nl 

 

 

 

 

 

  

mailto:vertrouwenspersoon@tapawingo.nl
mailto:anita.bosgoed@tapawingo.nl
mailto:pierre.brandenburg@tapawingo.nl
mailto:roy.noordhoek@tapawingo.nl
mailto:maureen.elshof@tapawingo.nl
mailto:roy.noordhoek@tapawingo.nl
mailto:pascal.vangelder@tapawingo.nl
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mailto:frank.barmetlo@tap
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Algemene informatie Scouting Tapawingo Eerbeek 

 

Bijlage - Woordenlijst 

 

Binnen scouting worden nogal wat termen gebruikt die misschien niet voor iedereen even duidelijk 

zijn. Daarom nog even een kort overzicht van een aantal scoutingtermen. 

 

Bevers   Leeftijdsgroep voor 5 – 7 jaar, bij Tapawingo gemend. 

 

Explorers  Leeftijdsgroep tussen de 15 en 18 jaar. 

 

Groepsbestuur Het dagelijkse bestuur van Tapawingo. 

 

Groepsraad  Het hoogste orgaan binnen Tapawingo, bestaande uit alle vrijwilligers. 

 

Jeugdlid  Lid tussen de 5 en 18 jaar.  
 

Kaderlid  Lid ouder dan 18 jaar, veelal actief als leiding, bestuurslid of een andere 

functie.  

 

Klein Gelderland De scoutingregio waar wij deel van uit maken. Deze organiseert trainingen 

voor leidinggevenden en activiteiten voor jeugdleden. 

 
Max Weber Stam De leeftijdsgroep voor leden ouder dan 18 jaar. 
 
Nest Subgroep binnen de welpen, meestal bestaande uit vier tot zes welpen. Een 

nest wordt “geleid” door een Gids en een Helper. 
 

Opkomst   Een scoutingbijeenkomst. 

  

Overvliegen  De overgang naar een volgende leeftijdsgroep. 

 
Patrouille Subgroep binnen de scouts, meestal bestaande uit vier tot zes scouts. Een 

patrouille wordt “geleid” door een PL (patrouilleleider) en een APL (assistent 
patrouilleleider). 

 
Rooksignaal Maandelijkse nieuwsbrief van Tapawingo. 
 
Scouting Nederland De overkoepelende landelijke organisatie van alle scoutinggroepen in 

Nederland.  
 
Scouts   Leeftijdsgroep tussen de 11 en 15 jaar.  
 

Scouts Online Webapplicatie van Scouting Nederland welke wordt gebruikt voor de 

ledenadministratie en de aanmelding voor bijzondere activiteiten. 

 

Speltak  Benaming voor een leeftijdsgroep. 

 

Stichtingsbestuur Het bestuur welke namens de groep de bezittingen van de groep beheert. 

 

Troephuis  De naam van ons scoutinggebouw aan de Doonweg. 

 

Welpen   Leeftijdsgroep tussen de 7 en 11 jaar. 


