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Regels voor jeugdleden 
 

Om ieder (jeugd-)lid een aangename tijd te bezorgen bij Scouting St. Andries hebben we een aantal spelregels 
opgesteld. Naast de wettelijke regels en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, willen we een aantal 
regels hier nog eens extra vermelden. Door lid te worden van onze vereniging ga je akkoord met deze regels. 
 
1. Elk lid verschijnt tijdens activiteiten in volledig uniform, tenzij anders aangegeven door de leiding. Volledig uniform 

     bestaat uit: spijkerbroek, scoutingblouse, das en pet. Bij warm weer mag de blouse vervangen worden door het 

     donkerblauwe scouting shirt. 

 

2. Er wordt tijdens activiteiten geen alcohol gedronken door de leden. Leden die de wettelijke leeftijd voor 

     alcoholgebruik bereikt hebben mogen (tot 18 jaar na toestemming van de ouders) en met goedkeuring van de 

 leiding bij bepaalde gelegenheden alcohol nuttigen (met mate uiteraard!). 

 

3. Het gebruik en/of in bezit hebben van drugs is absoluut verboden binnen de vereniging. 

 

4. Roken in de gebouwen is niet toegestaan. Onder de 16 jaar is roken niet toegestaan. Voor 16 jaar en ouder 

alleen na toestemming van de leiding. 

 

5. Alle jeugdleden zijn gelijk! Iedereen mag meedoen en er wordt niemand buitengesloten. 

 

6. Pesten, schelden en ander ongewenst gedrag is niet toegestaan. 

 

7. Bij problemen kan een jeugdlid (en/of de ouders) eerst in gesprek gaan met de leiding van de betreffende speltak. 

     Indien nodig kan het bestuur ingeschakeld worden. 

 

8. Leden hebben respect voor de natuur: er wordt niets vernield in het bos en er wordt geen rommel achtergelaten. 

 

9. Zorg dat je op de afgesproken tijd aanwezig bent bij activiteiten, zodat anderen niet op jou hoeven te wachten. 

 

10.  Als je een keertje niet kunt dan meld je je af bij de leiding van je eigen speltak. 

 

11. Om de communicatie te vereenvoudigen maken we gebruik van email. Het is uiteraard wel de bedoeling dat je 

     regelmatig je mail leest en indien nodig hierop reageert. Je kunt meerdere mailadressen laten registreren (bijv. 

     ouders en jeugdlid of ouder1 en ouder2). 

 

12. Elk lid wordt geregistreerd bij Scouting Nederland. Voor correspondentie en verzekeringskwesties is het 

     belangrijk dat je gegevens up-to-date zijn en blijven. Geef wijzigingen altijd door aan de leiding van je speltak. 

 

13. De verschuldigde contributie wordt door de eigen speltak geïnd. Betaalde contributie wordt niet terugbetaald bij 

     beëindiging van het lidmaatschap gedurende het scoutingjaar. 

 

14. In de contributie zijn alle kosten voor weekenden, kampen, e.d. inbegrepen. Incidenteel kan het voorkomen dat 

     voor een bepaalde activiteit een extra bijdrage wordt gevraagd. 

 
Naam jeugdlid: …………………………………………………… 
 
 
 
Handtekening voor akkoord ouders/verzorgers: ……………………………………………….. 
     


