Activiteitengebieden
De activiteiten bij scouting vinden plaats in acht activiteitengebieden die hieronder staan
afgebeeld.

Leeftijdsgroepen

Wat is scouting?
Het is heel moeilijk uit te leggen wat scouting precies is, maar het wordt goed samengevat
in de woorden ‘Samen’, ‘Code’, ‘Outdoor’, ‘Uitdaging’, ‘Team’ en ‘Spel’.

Uitdagende

Buitenleven

Expressie

Sport & Spel

Scoutingtechnieken
Ochtendwelpen

Samen

Gemengde groep voor jongens en meisjes vanaf 6,5 tot 11 jaar.

Samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling. Het staat voor
betrokkenheid die we als scouts hebben met de maatschappij en voor de onderlinge verbondenheid.

Tijden: zaterdagochtend van 09:30 tot 12:00 uur.
Middagwelpen

Code
Code en traditie zijn onze basis, de wet en belofte onze waarde. Het staat voor onze normen en
waarden (onze ‘spelregels’), onze ceremoniën, dat Scouting een fundament heeft en de bezinning op
wat en waarom je de dingen doet.

Bij scouting wordt gespeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Bij Tapawingo hebben we de
volgende groepen:

Gemengde groep voor jongens en meisjes vanaf 6,5 tot 11 jaar.
Tijden: zaterdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur.

Identiteit

Samenleving

Internationaal

Veilig & Gezond

Scouts

Outdoor

Gemengde groep voor jongens en meisjes vanaf 11 tot 15 jaar.

Bij outdoor gaat het om buiten actief zijn, natuurbeleving en kennis van de natuur. Denk eens aan
verschillende uitdagende buitenactiviteiten zoals hikes. Outdoor staat voor avontuur, een
ontdekkingstocht in de natuur. De natuur niet alleen als de omgeving waarin we ons spel spelen, maar
ook als opvoedende waarde.

Tijden: zaterdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur.
Explorers
Gemengde groep voor jongens en meisjes vanaf 15 tot 19 jaar.
Tijden: zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur of vrijdagavond van 19:00 tot 21:00 uur.

Uitdaging
Uitdaging is ook je verschillende talenten verder ontwikkelen en je grenzen verleggen. Uitdaging zoeken
we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts.

Max Weber Stam
Gemengde groep voor jongens en meisjes vanaf 18 jaar.
Tijden: vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 uur.

Team
Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar. Het staat voor het werken in
subgroepen (oud leert jong), de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden en afnemende
begeleiding in de verschillende speltakken.
Spel
Spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten. Het staat voor het
scoutingspel zelf, de veelzijdigheid erin, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in
fantasie als het creatief zijn in oplossingen bijvoorbeeld).

Achter de schermen
Achter de schermen wordt er door verschillende mensen en organen hard gewerkt om
wekelijks een leuke activiteit voor alle kinderen neer te kunnen zetten.
Leidinggevenden
Tapawingo bestaat uit verschillende speltakken (leeftijdsgroepen). De leiding van deze speltak is
verantwoordelijk voor de activiteiten van deze speltak.
Groepsbestuur
Het groepsbestuur is het dagelijkse bestuur van de groep en houdt zich onder andere bezig met de
ondersteuning van leidingteams en het groepsbrede beleid.
Afgevaardigde ouders
Per leeftijdsgroep is er één afgevaardigde ouder die de belangen van deze leeftijdsgroep behartigt. Hij/
zij mag dan ook zijn/haar stem uitbrengen in de algemene ledenvergadering (de groepsraad).
Andere functies
Onder 'andere functies' vallen de vrijwilligers die niet direct leiding geven of lid zijn van het
groepsbestuur, maar de leiding en/of het bestuur wel op één of andere manier ondersteunen.
Groepsraad

Meer informatie?
Voor meer informatie over scouting en Tapawingo kun je even op onze website,
www.tapawingo.nl, kijken of contact opnemen met onze secretaris via secretaris@tapawingo.nl.
Wil je op de hoogte blijven van wat we allemaal doen? Volg ons op de social media!
www.facebook.com/tapawingoscouts
www.twitter/com/tapawingoscouts

De groepsraad wordt gevormd door alle vrijwilligers van de groep: de leidinggevenden, het bestuur, de
mensen met andere functies en één afgevaardigde ouder per leeftijdsgroep. De groepsraad is de
algemene ledenvergadering van de groep, en binnen deze vergaderingen worden de belangrijkste
beslissingen genomen.
Stichting Scouting Eerbeek
Stichting Scouting Eerbeek beheert de bezittingen van de groep ten behoeve van de groep. Stichting
Scouting Eerbeek is een beheerstichting en wordt bestuurd door een stichtingbestuur.

