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Inleiding
Dit boekwerkje is gemaakt met de bedoeling nieuwe stafleden 
globaal wegwijs te maken in de structuur van Scouting Hubertus-
Brandaan. Het probeert inzicht te geven in het reilen en zeilen 
van de groep in het algemeen en de speltakken in het bijzonder. 
Sommige informatie is misschien reeds bekend, andere is nieuw.

Scouting in het algemeen
Scouting is ontstaan rond 1900 en is opgericht door Lord Baden 
Powell. Heden ten dage zijn er 24 miljoen scouting-leden in 120 
landen. Nederland kent ongeveer 125.000 scoutingleden en is 
daarmee de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland. 
Scouting wordt onder scheiden in land- lucht- en watergroepen. 
Onze groep is een waterwerkgroep. Scouting Hubertus-Brandaan 
is lid van de overkoepelende vereniging Scouting Nederland. Deze 
vereniging is weer verdeeld in regio’s en admiraliteiten. 

Hubertus-Brandaan
Wanneer er over ‘de groep’ wordt gesproken, bedoelt men 
Scouting Hubertus-Brandaan. Hubertus-Brandaan is op 1 januari 
1989 ontstaan uit een fusie van Scoutinggroep Hubertus uit 
Voorburg en Scoutinggroep Brandaan uit  Den Haag. Beide 
scoutinggroepen zijn in de jaren dertig ontstaan. Hubertus-
Brandaan kent vijf verschillende speltakken, ingedeeld naar 
leeftijd. Iedere speltak is toegankelijk voor zowel jongens als 
meisjes.
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Speltakken
De groep heeft de volgende speltakken: Bevers (4-6/7 jaar), Welpen 
(6/7-10 jaar), Waterscouts (10-13 jaar), Wilde Vaart (13-18 jaar, met 
Toppers van 16,5-18 jaar), Loodsen (18-23 jaar) en HB Plus (18 jaar 
en ouder). Iedere speltak tot en met 18 jaar wordt geleid door één 
of meer leiders, de stafleden genaamd. Sommige groepen verdelen 
al hun speltakken in groepjes. Zo heten deze groepjes bijvoorbeeld 
bij de Welpen 'nesten' en bij de Wilde Vaart heten ze 'bakken'.Het 
stafteam van een speltak draagt zorg voor het programma, zowel 
voor de samenstelling als voor de uitvoering. Hubertus-Brandaan 
Plus organiseert zelf activiteiten. Uitvoering daarvan geschiedt 
onder verantwoordelijkheid van de groepsraad.

Programma
Het programma, zowel voorbereiding als uitvoering, is een 
eerste taak van een staflid/stafteam. Een programma vergt 
een goede voorbereiding. Deze voorbereiding vindt meestal op 
woensdagavond in het clubgebouw plaats. Afhankelijk van wat voor 
programma er voor de aankomende tijd op de rol staat, verschilt 
de voorbereidingstijd. De inhoud van het programma verschilt per 
speltak: waar het accent bij de jongere leden op het spelelement 
ligt, ligt het accent bij het programma voor de oudere leden meer 
op het varen/zeilen, zowel met kano’s als met lelievletten, en het 
onderhoud daarvan. Er wordt in principe iedere week (meestal op 
zaterdag) een opkomst gedraaid. Daarnaast hebben de oudere leden 
‘s-zomers opkomsten van een weekend. Ook zijn er door het jaar 
enkele grote (groeps)activiteiten, waaraan we met alle stafleden 
meewerken. Dat is de kracht van Hubertus-Brandaan. Hoogtepunt 
van het jaar vormt het zomerkamp. Elke speltak (m.u.v. de Bevers) 
gaat in de zomer zeven tot tien dagen op kamp. Het mag duidelijk 
zijn dat ook het kamp een intensieve voorbereiding vergt. Niet 
alleen moet er een programma komen voor de gehele dag, maar er 
moet natuurlijk ook worden gekookt etc. Voorbereidingen voor het 
kamp beginnen meestal rond de jaarwisseling.
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Naast de uitvoering van het programma ben je natuurlijk vooral 
bezig met kinderen. Iedere leeftijd kent zijn eigen benadering. 
Het is logisch dat je een Bever of een Welp anders benadert en 
toespreekt dan bijvoorbeeld een Wilde Vaarder. Leidraad moet zijn 
dat de kinderen op de eerste plaats komen, een leuke tijd bij ons 
hebben en daarnaast ook nog iets kunnen leren. 

Onze vrijwilligers zorgen voor een omgeving en een sfeer 
waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt. Zij 
handelen volgens de gedragscode van Scouting Hubertus-Brandaan. 
Een duidelijke grens is dat seksuele handelingen en contacten 
tussen vrijwilligers en jeugdleden die bij ons komen absoluut 
ontoelaatbaar zijn! De complete gedragscode staat op onze 
website.

Groepsraad
De groepsraad is de ledenvergadering waarin het groepsbestuur 
(voorzitter, secretaris, penningmeester, materiaalmeester en 
oudervertegen woordiging) en de stafleden van alle speltakken 
praten en besluiten over de algemene zaken binnen de groep. 
Verder staan o.a. zaken als financiën, de mededelingen van de 
speltakken etc. op de agenda. 

Alle handelingen die een speltak verricht, geschieden in principe 
onder verantwoordelijkheid van de groepsraad. Ook kan ieder 
staflid in deze vergadering zijn of haar zegje doen, onder het 
motto meepraten, meedenken en meebeslissen. Ieder staflid 
wordt geacht deze vergadering, die meestal één maal in de zes à 
zeven weken op vrijdagavond wordt gehouden, bij te wonen.
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Vereniging en Stichting
Scouting Hubertus-Brandaan heeft als rechtspersoon een 
Vereniging, die de materiële en financiële belangen van Hubertus-
Brandaan behartigt. Daarnaast is er de Stichting Jongeren 
Recreatie Voorburg die ons mooie pand de Vliethof beheert en 
zorgt voor het groot onderhoud.  

De Stafraad
Een ander ‘overlegorgaan’ binnen onze groep is de stafraad. De 
stafraad is de bijeenkomst van alleen stafleden. Deze ‘vergadering’ 
komt onregelmatig bijeen en vergadert wanneer het nodig is. 
Dit is bijvoorbeeld het geval als er grote (groeps)activiteiten 
aankomen of indien er dingen zijn die met de gehele staf besproken 
moeten worden. De stafraad moet vooral gezien worden als een 
bijeenkomst waarin praktische zaken worden geregeld.

Financiën
De financiële gang van zaken wordt beheerd door de 
penningmeester. De penningmeester betaalt o.a. de verzekeringen, 
de energierekening en het liggeld van onze boten. Dit alles wordt 
betaald uit de contributies van de Hubertus-Brandaanleden en 
door middel van verkregen sponsorgelden of deelname aan acties 
en loterijen. De penningmeester betaalt ook het onderhoud van 
het gebouw, boten en kano’s, het spelmateriaal, het materiaal 
voor de boten en de contributies aan Scouting Nederland. 

De penningmeester voorziet de speltakken van het programmageld. 
Iedere speltak krijgt per lid per maand een bepaald bedrag om er 
het programma van te draaien. Dit bedrag, het programmageld, 
wordt overgemaakt naar het staflid van die speltak, dat de 
speltakkas beheert. Van dit geld worden dus o.a. limonade, papier 
en potloden gekocht. Van dit geld worden echter ook uitstapjes en 
deelname aan grote activiteiten betaald. Kortom alles wat je nodig 
hebt voor je speltak en wat je niet kunt declareren.
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Uniform
Eén van de grote verschillen tussen onze groep en vele andere 
scoutinggroepen is het uniform. Ons uniform bestaat uit 
eigentijdse sweaters, hoody's, polo's en t-shirts. Voor stafleden 
is de kleur van de kleding lichtblauw en voor de jeugdleden 
donkerblauw. Het uniform dient door een ieder en zeker door de 
stafleden bij iedere opkomst gedragen te worden. Verder kennen 
wij geen specifieke kledingvoorschriften. Dat een ieder er verzorgd 
uitziet spreekt natuurlijk voor zich. De groepstrui en het groeps 
T-shirt zijn tegen kostprijs te koop.

Kosten
Stafleden betalen géén contributie. De kosten die zij maken 
blijven in principe beperkt tot die van het uniform (ongeveer 
30 euro). Koffie en thee kunnen vrij genuttigd worden. Fris 
en snoep/koek dienen betaald te worden. Hiervoor is er een 
barkas en een barlijst. Kosten van het staflidmaatschap (denk 
hierbij o.a. aan reiskosten) zijn niet te declareren. Kosten direct 
gemaakt voor het programma zijn vaak wel (na overleg met de 
groeps- of speltakpenningmeester) te declareren. Voor stafleden 
bestaat een secundaire collectieve ongevallen- en aansprake-
lijkheidsverzekering. Deze verzekering geldt bij ongevallen en 
aansprakelijkheden, voorgevallen gedurende tijd die voor Scouting 
beschikbaar is gesteld.

Materiaalgebruik
Stafleden gebruiken materialen van de groep in principe alleen bij 
georganiseerde activiteiten in een jaar. Daarmee willen we niet 
uitsluiten dat materialen incidenteel ook gebruikt kunnen worden 
ter ondersteuning van aan Scouting gerelateerde evenementen. 
Het individueel lenen van materiaal gaat altijd in overleg met de 
materiaalmeester en de betreffende speltak; en is op persoonlijke 
titel en voor eigen verantwoordelijkheid. Voor de Luctor, de sleper 
van Hubertus-Brandaan, geldt dat daarmee alleen gevaren wordt, 
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nadat de daarvoor aangewezen persoon vanuit de Groepsraad 
heeft gezien dat diegene zowel technisch als qua vaarregels 
met de sleper kan omgaan. De sleper is in eerste instantie voor 
spelactiviteiten van de groep. Incidenteel kunnen de daarvoor 
bevoegde stafleden, zoals hiervoor omschreven, de sleper in 
gezamenlijkheid gebruiken op de Kaag. De daarbij verstookte 
brandstof dient dan zelf te worden toegevoegd of betaald aan de 
Wilde Vaart-kas.

V.V.V.V. !!!!
Scouting is een Vrijwilligersorganisatie. Dit betekent echter 
niet dat je als staflid geen Verplichtingen hebt. Vrijwilligheid is 
immers geen Vrijblijvendheid. Van een staflid wordt uiteraard 
verwacht dat hij/zij in een groep kan werken. Dit geldt zowel in 
de speltak, als in het algemeen. Tijdens de groepsactiviteiten heb 
je primair de Verantwoordelijkheid voor (iemand anders) kinderen. 
Ouders geven aan de groep en aan de stafleden hun Vertrouwen 
dat er goed voor hun kinderen gezorgd wordt. Dit laatste geldt 
met name voor de jongere leden. Ten tweede bestaat er een 
Verantwoordelijkheid voor de speltak. Er wordt op je gerekend. 
Zowel bij de programma-voorbereidingen als bij de opkomsten 
zelf. Tussen de stafleden onderling dient daarom goed overlegd te 
worden. 

Tot slot bestaat er een Verantwoordelijkheid voor de groep. 
Speltakken zijn geen aparte eilandjes, zonder oog voor de rest van 
de groep. Als stafteam moet je dus zorgen dat je na de opkomst 
het lokaal even aanveegt en opruimt. Op dit moment worden 
de toiletten en keuken schoongemaakt door een huishoudelijke 
dienst. Wel wordt verwacht dat je eigen mokken, glazen e.d. in de 
keuken zet en dat je materialen die gebruikt zijn voor de opkomst 
opruimt of in de vaatwasser zet.Verder wordt van stafleden ook 
inzet verwacht bij de voorbereiding, uitvoering en naweeën 
van grote activiteiten/gebeurtenissen zoals o.a. de Berentocht, 
groepsdisco en het Lentefeest.
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Hoe word je nu staflid?
Je hebt dit boekje gekregen, dus we nemen aan dat je interesse 
hebt in het staflidmaatschap. Staflid zijn is in theorie natuurlijk 
heel leuk, maar is dit het ook in de praktijk? Voordat je (officieel) 
staflid bent, kun je gewoon een paar keer meedraaien om te 
kijken hoe je het zelf vindt en natuurlijk hoe jouw toekomstige 
stafteam het vindt. Na enige tijd word je dan voorgedragen als 
nieuw staflid. In eerste instantie aan de stafraad en vervolgens 
aan de groepsraad. De groepsraad benoemt je dan uiteindelijk tot 
staflid. Praktisch verandert er dan niet veel. Je wordt ingeschreven 
bij Scouting Nederland als nieuw staflid en je kunt deelnemen aan 
de staf- en groepsraad. Tevens bestaat de mogelijkheid dat je (in 
overleg natuurlijk) wordt opgegeven voor diverse trainingen en 
cursussen.

Tenslotte
We heten je natuurlijk van harte welkom binnen onze groep en 
hopen je een beetje op weg geholpen te hebben met dit boekje. 
Schroom niet vragen te stellen en ideeën of opmerkingen te 
plaatsen. 

Vanzelfsprekend hopen we dat je een waanzinnige tijd beleeft bij 
Scouting Hubertus-Brandaan!
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Ruimte voor aantekeningen
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