
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hallo! Informatieboekje 
 

Shantis 
Scouting Fons Olterdissen 

 



 

Scouting gebouw "de Slek" 

Maastrichterweg 5, 6228XT Maastricht 

6228 XT, Maastricht 

www.olterdissen.nl 

Leuk dat je interesse hebt in speltak de Shanti’s van                               

Scouting Fons Olterdissen ☺. In dit boekje kun je alle                                

informatie vinden over onze scoutinggroep, de Shanti-speltak en 

de procedure om lid te worden. Heb je na het lezen nog vragen? 

Aarzel dan niet om ons voor of na een opkomst aan te spreken of 

om een mail te sturen naar shantis.sfo@outlook.com.  

Veel leesplezier ☺, 

Groetjes de Shantistaf 
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Over Scouting 

Scouting is een wereldwijde organisatie van ruim 38 miljoen 

leden in meer dan 160 landen. Scouts leren in groepsverband                                          

te werken door middel van spel, actie, handvaardigheid,                                    

expressie, natuur, sport, dienstverlening e.d. Dit is een prima 

vrijetijdsbesteding. Het doel is ook het leveren van een 

positieve bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de leden.  Scouting 

Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met 

meer dan 100.000 leden. De jeugdleden en vrijwilligers van Scouting zijn 

verdeeld over meer dan 1.000 Scoutinggroepen. Scouting biedt haar (jeugd-

)leden, ongeacht culturele achtergrond, afkomst, geloof, beperking of 

politieke overtuiging, een veilige en leerzame speelomgeving 

Binnen een Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin kinderen 

en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen. De leeftijdsgroepen zijn 5-

7 jaar, 7-11 jaar, 11-15 jaar, 15-18 jaar en 18-21 jaar. Ouder dan 21 jaar? Ook 

dan biedt scouting uitdaging!  

Onze groep Scouting Fons Olterdissen 

Scouting Fons Olterdissen is één van de oudste verenigingen van de 

Maastrichtse wijk De Heeg maar voor scoutingbegrippen een vrij jonge 

club. Wij hebben een mooi eigen gebouw in het parkgebied aan de zuidzijde 

van de wijk, naast de voetbalclub en tegenover de Kinderboerderij. Er zijn 

Bevers, Shanti's, Welpen, Scouts, Explorers, Pivo’s. En verder stafteams, 

Groepsbestuur, Stichtingsbestuur, PlusScouts en vele mensen die het af en 

toe leuk vinden de helpende hand te bieden. Belangrijk is de ontwikkeling tot 

zelfstandigheid waarbij er een ruime mate van vrijheid is. Maar die vrijheid 

kan er nooit zijn als niet duidelijk is waar de grenzen zijn. Plezier hebben is 

een groot goed binnen de vereniging en we 

willen dat met de doelstelling van Scouting 

Nederland bereiken.  

Facebook pagina 
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Speltak de Shanti’s  

Ben jij tussen de 7 en 11 jaar? Vind je het leuk om iedere week iets spannends 

te doen en grappige dingen te leren, samen met andere kinderen van jouw 

leeftijd? Kom dan bij de Shanti’s en speel mee in de jungle!                                                                            

Samen met de figuren uit Jungleboek beleven we wekelijks de leukste 

avonturen ☺. De activiteiten die we doen zijn heel divers. De ene keer gaan 

we lekker koken of knutselen terwijl we de andere keer een super vet spel in 

het bos spelen. Hieronder hebben we wat meer informatie over onze speltak 

geschreven. 

Junglebook                                                                                                                                 
De opkomsten van de Shanti’s spelen zich af in het thema 

van Jungleboek. De Shanti’s kunnen zich identificeren met 

Shanti en spelen in de jungle met hun vrienden Baloe, 

Bagheera, Rikki Tikki Tavi, Marala en vele anderen. In de 

jungle is er altijd wat te doen en elk dier heeft zijn of haar 

eigen wijsheden en favoriete bezigheden. Chil vertelt de 

welpen bijvoorbeeld alles over vogels en Raksha weet 

weer veel over de verschillende dierensporen in de jungle. 

Met Marala zingen de welpen een leuk liedje en met de 

schildpad Oe leren ze alles over de onderwaterwereld. 

Tijdens de opkomsten komt het thema terug bij de opening 

en sluiting, de aankleding van het lokaal en de bijnamen 

van de stafleden. Soms wordt ook tijdens het programma teruggegrepen op 

het jungleboekthema. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van andere 

thema’s en onderwerpen tijdens de programma’s en gieten we elk kamp in 

een eigen (vet) thema. 

Opkomst                                                                                                                                    

We hebben elke week op zaterdagochtend van 9.30u tot 11.30u opkomst. De 

opkomst houden we normaal gesproken op de Slek (ons clubgebouw). Bij een 

afwijkende locatie of opkomsttijd zullen we dat tijdig via de mail laten weten. 

Als je geïnstalleerd bent, dan is het tijdens de opkomst verplicht om een 

Scoutfit met das te dragen. Tijdens warm weer kan er soms van deze regel 

afgeweken worden, maar neem het in ieder geval mee! Neem daarnaast altijd 

een (regen) jas mee en doe stevige (wandel) schoenen aan. Afmelden kan 

door (het liefst minimaal een of twee dagen van tevoren) een mail te sturen 

naar shantis.sfo@outlook.com, de contactpersoon te appen/bellen of door 

een van de stafleden voor of na de opkomst aan te spreken.  

Stafleden                                                                                                                                 
Ons stafteam telt momenteel 5 stafleden en bestaat uit: Fabrice 

(contactpersoon ouders en teamleider), Karlijn, Ellen, Veronique en Tom. 
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Uitrusting                                                                                                                                
Zoals eerder beschreven moet je tijdens de opkomst het                                    

volgende aan hebben: een Scoutfit met das (hierover later meer),                           

stevige schoenen, een jas en een oude broek die vies mag                                     

worden. We gaan ook een paar keer per jaar op kamp. Dan heb  je een paar 

extra dingen nodig (naast kleding, toiletspullen etc.): een isomatje (geen 

luchtbed), een slaapzak, een dagrugzak en een zaklamp. Deze spullen zijn 

voor een goede prijs te koop bij de Scoutshop (in Sittard of online). Andere 

geschikte winkels zijn de Bever (goede kwaliteit, maar wel iets duurder) en de 

Decathlon (kwalitatief minder, maar wel stuk goedkoper). Het is natuurlijk ook 

een optie om eerst iets tweedehands te kopen.  

Kampen                                                                                                                               
Door het jaar heen organiseren we normaal gesproken een winterkamp en 

een groepsweekend. Beide kampen worden in het weekend gehouden en de 

kosten bedragen meestal rond de 15 euro. Daarnaast sluiten we elk 

scoutingjaar af met een supervet zomerkamp van 5 dagen ☺. Het zomerkamp 

kost rond de 90 euro. 

Communicatie                                                                                                                                  
Elke twee maanden brengen we de Shantikrant uit. Dit is een nieuwsblaadje 

met daarin een vooruitblik op de opkomsten van de komende maanden en met 

een paar verslagjes over de afgelopen opkomsten, geschreven door de 

Shanti’s zelf. In aanvulling op de Shantikrant zullen we belangrijke informatie 

over opkomsten en dergelijke naar alle ouders mailen. We hebben tot slot ook 

een eigen Facebook-pagina en websitepagina waar we regelmatig nieuwtjes, 

foto’s en verslagjes op plaatsen.  

Facebook pagina 
 

Contact 
 

Shanti.sfo@outlook.com 
 

+31 6 52261148 
(Fabrice, teamleider) 

Websitepagina 
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Lid worden 

Je mag eerst vier weken gratis proefdraaien. De groepssecretaris zal meteen 

een online formulier mailen, zodat we alvast wat gegevens hebben (mocht er 

onverhoopt wat gebeuren tijdens een opkomst). Als je scouting na                                           

deze periode nog steeds leuk vindt, dan wordt deze vrijblijvende en 

voorlopige aanmelding omgezet in een definitief lidmaatschap :). Vanaf dat 

moment moet er ook contributie betaald worden. De contributie is per 1 

september 2016 opnieuw vastgesteld. 

De contributie bedraagt 9 euro per maand en zal via een automatische 

incasso geïnd worden. Voor deze automatische incasso moet u schriftelijk 

toestemming geven. Na de definitieve aanmelding zult u daarom van de 

groepssecretaris een contributieformulier ontvangen dat u ingevuld en 

ondertekend weer moet inleveren. 

Bij een laag inkomen is het mogelijk een gedeelte van de contributie terug te 

vragen bij de gemeente Maastricht. 

Installatie 

Als je eenmaal lid bent geworden, dan 

word je na een tijdje (samen met 

andere nieuwe Shanti’s) geïnstalleerd. 

Installatie wil zeggen dat je gaat 

beloven (met een heuse belofte) dat je 

volgens de scoutinggebruiken 

(scoutingwet) het spel wilt mee spelen 

en een bijdrage hieraan levert. Heb je 

de belofte afgelegd, dan krijg je enkele 

tekens opgespeld met een bepaalde betekenis. De gehele ceremonie waarin 

je de belofte aflegt en tekens opgespeld krijgt noemen we "de installatie". 

Voor de installatie moet je een paar dingen aanschaffen. De Scoutfit (groen) 

kan je nieuw kopen bij de Scoutshop (online of in Sittard). Daarnaast kan je 

informeren bij Lilian Fricker (uniform@olterdissen.nl) of er nog geschikte 

tweedehands Scoutfits voorradig zijn. Hier kan je ook de groepsdas bestellen. 

Je hebt tot slot ook nog insignes nodig. Het installatieteken Scouting 

Nederland, het speltakteken van de welpen en de regiobadge zijn te koop bij 

de Scoutshop in Sittard. Het groepsnaambandje krijg je tot slot van de groep. 

Vóór de installatie kan je de insignes al op je Scoutfit naaien (zie afbeelding 

hiernaast), maar plak ze wel nog even af met een stukje tape ☺. 
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Scouts Online 

Binnen onze scoutinggroep werken we met de website ‘Scouts Online’ (SOL), 

om de gegevens van (jeugd) leden te verwerken. Daarnaast gaat aanmelding 

voor kampen of andere bijzondere activiteiten ook via deze website. Als je net 

lid bent geworden, dan kan je een account aanvragen door te klikken op 

‘Inlog-account aanvragen’. Na het invullen van een paar gegevens, wordt de 

account-informatie automatisch gemaild naar het bij Scouting Nederland 

bekende mailadres.  

Vanwege de privacywetgeving (AVG) gebruiken wij als speltak enkel nog 

SOL. Het is daarom belangrijk dat de eigen persoonlijke informatie zelf goed 

bijgehouden wordt. In het bijzonder vragen we hierbij aandacht voor de 

aanvullende lidgegevens, zoals medicijngebruik, zwemdiploma’s en 

toestemming om foto’s te maken. Om de persoonlijke gegevens te wijzigen of 

in te zien, klik op: ‘Mijn scouting’ → ‘Mijn basisgegevens’.  

Mochten er problemen zijn met SOL of lukt iets niet? Aarzel dan niet om een 

mail te sturen naar shantis.sfo@outlook.com of secretaris@olterdissen.nl !  
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