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Voor je ligt het informatieboekje van Scouting Eersel waarin we algemene informatie delen over onze 
organisatie en over de verschillende speltakken. Belangrijke informatie waar je als ouder/verzorger van 
een jeugdlid bekend mee dient te zijn. Elk jaar verschijnt er in september een vernieuwde versie die je 
per e-mail toegestuurd krijgt. Op onze website staat de meest actuele versie. 
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Algemene info 
Scouting Eersel is aangesloten bij Scouting Nederland, de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. 
Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens 
worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.  
Het doel is om kinderen door het scouting'spel' universele vaardigheden te laten ervaren en kernbegrippen te 
stimuleren als plezier, vriendschap, zelfstandigheid binnen de groep, vrijheid, improvisatie, verantwoordelijkheid 
en groepsbesef vanuit de beleefwereld van kinderen. Wij hopen zo een steentje bij te kunnen dragen aan de 
ontwikkeling van de kinderen zodat ze opgroeien tot zelfstandige mensen.  
 
Organisatie: 
Scouting Eersel is een jeugdvereniging en staat ingeschreven bij de KvK (50604023). Alle leden en vrijwilligers 
vallen onder deze vereniging. Binnen de vereniging zijn de groepsraden (ook wel algemene ledenvergadering) 
het hoogste beslisorgaan. De groepsraad bestaat uit het verenigingsbestuur, een afvaardiging van de 
speltakleiding, oudervertegenwoordigers en de praktijkbegeleider. 
 
Naast een groepsvereniging heeft Scouting Eersel een beheerstichting, jeugdstichting de Zwerm. Alle roerende 
en onroerende zaken zijn ondergebracht in deze stichting. Het dagelijkse bestuur bestaat grotendeels uit 
dezelfde bestuursleden als de vereniging. 
Voor het beheer en onderhoud van de accommodaties en het terrein is sinds 2021-2022 een aparte stuurgroep 
opgericht en bestaat uit leden van het bestuur en vrijwilligers van de speltakken.  
 
Scouting Eersel heeft de volgende speltakken: 

• Bevers  Gemengd 4 t/m 7 jaar Zaterdagochtend   9.30u-11.30u 

• Kabouters Meisjes  7 t/m 11 jaar Zaterdagochtend  9.30u-11.30u 

• Welpen  Jongens  7 t/m 11 jaar Vrijdagavond  18.30u-20.30u 

• Gidsen  Meisjes  11 t/m 15 jaar Dinsdagavond  19.00u-21.00u 

• Verkenners Jongens  11 t/m 15 jaar Vrijdagavond  19.00u-21.00u 

• Rowans  Gemengd 15 t/m 18 jaar Woensdagavond  19.30u-21.30u 
 
Het nieuwe speljaar start voor al onze groepen in de eerste week na de schoolvakantie. We vragen iedereen op 
tijd te komen, zodat de groep van uw zoon/dochter het groepsdraaien gezamenlijk kan openen. Als uw kind niet 
kan komen of later komt, meldt dit dan in de week van tevoren bij iemand van de leiding. 
 
Praktijkbegeleider: 
De praktijkbegeleider heeft als taak om de kwaliteit van het spel en de vrijwilligers te bewaken en te 
optimaliseren. Dit doet hij/zij door in gesprek te blijven met de leidingteams, de leidinggevenden (individueel) en 
het bestuur. Wanneer nodig zal er worden bijgestuurd en worden er bijvoorbeeld trainingen gevolgd worden. 
 

Lidmaatschap 
Om lid te kunnen worden van Scouting Eersel dien je minimaal 4 jaar oud zijn. Een nieuwe scout mag altijd eerst 
drie keer kosteloos komen kijken en mag dan beslissen of hij/zij wil blijven. Op onze website vind je per groep 
een aanmeldformulier. Vul deze in om je kind aan te melden om te komen kijken. 
Elk nieuw (aspirant)lid wordt zo snel mogelijk aangemeld bij scouting Nederland. Dit is onder andere bedoeld om 
de persoonsgegevens beschikbaar te hebben voor de leiding, maar ook zorgt deze aanmelding ervoor dat uw 
kind verzekerd is via Scouting Nederland.  
 
Als na drie keer proefdraaien de scout wil blijven, geef dit dan aan bij je leiding. Je ontvangt dan een 
inschrijfformulier waarin aanvullende gegevens gevraagd worden. Vanaf dit moment wordt de inschrijving 
definitief en dient er contributie betaald te worden. 
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Elke kind wordt ergens in oktober, november of december geïnstalleerd bij de eigen groep en is dan echt officieel 
een scout. Wanneer uw kind de maximale leeftijdsgrens van de groep bereikt heeft, dan kan deze doorstromen 
(overvliegen) naar een volgende groep. Als een kind overvliegt naar een nieuwe groep, dan wordt hij/zij daar 
opnieuw geïnstalleerd. Tijdens de installatie krijgen ze een das en insignes van de betreffende groep. Voor de 
das wordt €5 borg gevraagd, deze wordt teruggegeven bij het inleveren van de das. Een blouse dient men zelf 
aan te schaffen, maar deze aanschaf kan eventueel wel via de betreffende groep geregeld worden. 
 

Verzekeringen: 
Scouting Nederland heeft voor al haar leden een aanvullende WA- en Ongevallenverzekering afgesloten. Deze 
verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van letsel of aantasting van de gezondheid van 
personen, alsmede schade ten gevolge van beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, inclusief 
vervolgschade. 
Let wel, dit is een aanvullende verzekering, die pas in werking treedt als de schade elders niet verhaalbaar blijkt 
te zijn. 
De vrijwilligers van scouting Eersel zijn tevens via Scouting Nederland aanvullend verzekerd voor inzittenden. 

Contributie 
 
De contributie van scouting Eersel is voor alle groepen gelijk, namelijk € 160,00 per jaar. We innen dit per 
speljaar (september t/m juni) in 10 termijnen van € 16,00 via automatische incasso. Indien gewenst, kan het 
volledige bedrag ook in één keer betaald worden (rekeningnummer: NL04RABO0158085248 t.n.v. Vereniging 
Scouting Eersel o.v.v. naam lid). In het inschrijfformulier kun je de betaalvoorkeur kenbaar maken. 
 
Binnen de contributie vallen nagenoeg alle kosten met uitzondering van blouse, shirt en een gedeelte van het 
zomerkamp. 
De contributie wordt gebruikt voor o.a. activiteiten/weekenden/zomerkamp/materialen. Daarnaast gaat er een 
gedeelte naar Scouting Nederland en naar jeugdstichting De Zwerm voor het gebruik en onderhoud van de 
blokhutten. 
 
Wanneer uw kind besluit te stoppen met de scouting, dient dit tijdig per e-mail doorgegeven te worden aan zowel 
de leiding als het bestuur (bestuur@scoutingeersel.nl). 
De automatische incasso wordt dan stopgezet, met een opzegtermijn van 1 maand. 
Het is niet mogelijk om de contributie contant te betalen. 

Uniform 
 
Zoals je ongetwijfeld gezien hebt, hebben alle leden van Scouting Eersel een uniform aan. Dit uniform bestaat uit 
een blouse met insignes, een blauwe das en een blauwe spijkerbroek. De blouse dien je aan te schaffen en 
wordt bij elke scoutingactiviteit gedragen.  
De blouse kun je zelf regelen via de Scoutshop, maar is ook via de leiding van de groepen te bestellen. Een 
nieuwe blouse is verkrijgbaar vanaf € 33,50. Als je een tweedehands blouse kunt regelen dan is dit ook prima. 
 
De kleur van de blouse is per leeftijdsgroep verschillend: 

- Bevers:   rood 
- Kabouters/welpen: groen 
- Gidsen/verkenners: beige 
- Rowans/sherpa’s: donkerrood 

 
De T-shirts van Scouting Eersel vallen niet onder het officiële scouting-uniform, maar het is wel handig om deze 
een aan te schaffen. Een T-shirt kost €10,00 en is te verkrijgen bij de leiding van eigen speltak. 
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Ouderavond 
 
Vrijwel alle groepen van Scouting Eersel organiseren aan het begin van het speljaar een ouderavond. Deze 
avond is bedoeld als kennismaking met Scouting Eersel en de leiding van uw zoon/dochter. Tijdens deze avond 
wordt uitleg gegeven over het reilen en zeilen binnen de betreffende groep. Het is van belang dat tijdens deze 
ouderavond zoveel mogelijk ouders aanwezig zijn, aangezien dit ook de gelegenheid is om dingen met de ouders 
te kunnen bespreken en overleggen. Probeer dus ook naar de ouderavond te komen wanneer uw kind al enkele 
jaren bij de scouting zit. 
De datum van de ouderavond is terug te vinden op de jaarplanning. Mocht uw zoon/dochter pas starten bij 
Scouting Eersel na de ouderavond, vraag dan aan de leiding van de groep om een verslag van deze avond. 

 

Uw mening telt! 
 
Als Scouting Eersel zijn we erg benieuwd naar uw feedback. Daarom worden er sinds enkele jaren enquêtes 
gehouden onder de ouders van onze leden. Aan het eind van het speljaar zal er een digitale enquête per e-mail 
verstuurd worden en wij stellen het zeer op prijs als deze wordt ingevuld. 
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De enquête is in te vullen tot en met september en is te vinden via de volgende link: 
https://www.cognitoforms.com/ScoutingEersel/EnquêteScoutingEersel 
 

Oudervertegenwoordigers 
Oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen de minderjarige leden van de scouting zodat ook zij inspraak 
hebben in het gevoerde beleid.   
Van iedere leeftijdsgroep is er in principe één oudervertegenwoordiger. Binnen scouting Eersel hebben we 
besloten om niet van iedere leeftijdsgroep een oudervertegenwoordiger te kiezen maar van iedere speltak. De 
oudervertegenwoordiger is altijd de ouder van een van de kinderen bij de betreffende speltak. Het is geen 
probleem dat één ouder meerdere taken heeft binnen de scouting. De taken als oudervertegenwoordiger 
eindigen als het kind stopt bij de scouting, of als het overvliegt naar een andere speltak. Er is dan wel de 
mogelijkheid om binnen die speltak opnieuw oudervertegenwoordiger te worden. 
  
Taken: 

- Vertegenwoordigen van de belangen van de jeugdleden binnen een groep, en indirect ook de belangen 
van de andere ouders. 

- De oudervertegenwoordigers zijn het aanspreekpunt voor andere ouders om tips en ideeën aan te 
dragen of om problemen met de speltakleiding of de leden onderling aan te kaarten. 

- Adviserende rol in de groepsraad.  
Wanneer deze zijn is terug te vinden in de jaarplanning op de website. De groepsraad is een overleg- en 
beslismoment waarin de dagelijkse gang van zaken wordt besproken en waarin besluiten worden 
genomen. Bijvoorbeeld over de afstemming en samenwerking tussen speltakken, het organiseren en 
coördineren van groepsactiviteiten, de ledenwerving, het onderhoud van de blokhutten en het contact 
met ouders en verzorgers.  

- Omdat we er voor gekozen hebben om van iedere speltak een oudervertegenwoordiger te hebben is het 
niet nodig dat alle oudervertegenwoordigers bij iedere groepsraad aanwezig zijn. Jullie mogen onderling 
afspreken wie welke groepsraad bijwoont. Er komt voorafgaand aan de groepsraad een uitnodiging per 
mail met daarin de zaken die besproken gaan worden tijdens de groepsraad. 

- Ondersteunen van groepsactiviteiten zoals bij scouting Eersel bijvoorbeeld de vlooienmarkt. Dit geldt 

niet alleen voor de oudervertegenwoordigers maar eigenlijk voor alle ouders van leden.  
 
Daarnaast willen wij er ook nog eens op wijzen dat je ten aller tijden contact op mag nemen met de leiding, 
wanneer er binnen een spelgroep mogelijk dingen die niet gaan zoals je het graag zou willen/wensen.  
Wanneer je ervaringen niet met ons deelt kunnen wij ook geen stappen ondernemen om eventuele 
veranderingen door te voeren. Spreek ons dus gerust aan bij vragen of opmerkingen!  
 
 

Vertrouwenspersoon 
 
Scouting Eersel heeft daarnaast ook een vertrouwenspersoon: Emy Kennis-Flipsen. Neem bij bijzonderheden 
gerust contact met haar op via vertrouwenspersoon@scoutingeersel.nl en geef je contactgegevens door. 
Vervolgens wordt er contact met je opgenomen. De informatie die je haar toevertrouwd wordt uiteraard met 
discretie behandeld. 
 

Onderhoud blokhutten 
 
Enkele jaren geleden zijn beide blokhutten van Scouting Eersel uitgebreid gerenoveerd, waardoor ze voldoen 
aan de laatste eisen. Gedurende het speljaar worden de blokhutten intensief gebruikt en om te zorgen dat de 
blokhutten blijven voldoen aan deze eisen, worden er jaarlijks 1 of 2 onderhoudsdagen georganiseerd. Tijdens 
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deze dag worden beide blokhutten opgeknapt en wordt eventuele schade hersteld. Ouders ontvangen 
voorafgaand aan de onderhoudsdagen een mail met de data van de onderhoudsdagen als er extra handjes 
gewenst zijn.  
 
Daarnaast zijn er enkele schoonmaakdagen voor beide blokhutten waarbij uw hulp gevraagd wordt. Omdat de 
opkomst tijdens deze dagen niet altijd even hoog is, is er de regel ingesteld dat er een extra maand contributie 
(€16,00) geïnd wordt als ouders niet kunnen of willen meehelpen. 
In augustus/september zal er een mail met een link voor een datumprikker rondgestuurd worden waar in uw, uw 
aanwezigheid kunt doorgeven. 
Je bent van harte welkom om meerdere keren te komen poetsen, maar als iedere ouder minimaal 1x per speljaar 
komt helpen dan zijn we al enorm geholpen! 

 

Privacy 
 
Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen verwerken persoonsgegevens. Het algemene privacy 
beleid van Scouting Nederland is dan ook voor ons van toepassing. 
Daarnaast heeft Scouting Eersel haar eigen specifieke zaken waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Ons 
privacy beleid is te vinden op https://www.scoutingeersel.nl/privacy/ en op te vragen via het bestuur. 
 

Beeld materiaal en sociale media 
 
Scouting Eersel maakt foto’s en video’s van activiteiten als herinnering voor de leden en voor gebruik op 
openbare media, zoals bijvoorbeeld de website, Facebookpagina, instagram of de scouting nieuwsbrief en 
sporadisch ten behoeve van promotie. Leden worden hier herkenbaar in beeld gebracht. Wij gaan hier uiteraard 
discreet mee om. Meer informatie is te vinden in ons privacybeleid. Bij aanmelding vragen we toestemming voor 
het maken en gebruiken van foto- en/of videomateriaal. 

Groepen hebben de mogelijkheid om beeldmateriaal digitaal op te slaan. Hiervoor gebruiken wij een 
afgeschermde Dropbox omgeving welke middels een wachtwoord toegankelijk is voor leden, ouders en 
vrijwilligers van Scouting Eersel. Fysieke foto’s worden bewaard in een afgesloten ruimte. 
 
http://www.scoutingeersel.nl 
https://www.facebook.com/scoutingeersel 
https://www.instagram.com/scoutingeersel 
 
Leden login: 
Via onze website kun je inloggen in het ledengedeelte. Hier vindt je naast algemene informatie ook foto’s. 
http://www.scoutingeersel.nl → Downloads → Leden login 
Het wachtwoord is op te vragen bij de leiding. 
 

Activiteiten 
 
Naast de normale draaidagen heeft elke groep elk jaar ook een aantal eigen activiteiten. Zie de jaarplanning van 
de betreffende groep voor de exacte datums. Voor al deze activiteiten, krijg je een brief of e-mail met de nodige 
informatie. Graag wil de leiding van de betreffende groep dan ook weten of je kind wel of niet mee doet aan een 
activiteit. Een gecombineerde jaarplanning staat op de site. (http://scoutingeersel.nl → Downloads) 
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Vlooienmarkt  
 
Op de 3e zondag van september organiseren we een vlooienmarkt. Deze vlooienmarkt is een leuke en gezellige 
manier om extra inkomsten te genereren. Deze opbrengsten komen voor de helft ten goede aan het onderhoud 
en beheer van de blokhutten en de andere helft gaat naar de groepskas voor bijvoorbeeld activiteiten of nieuwe 
materialen.  
 
Voor de vlooienmarkt vragen we op zaterdag (ophalen/sorteren van de spullen) en zondag (verkoop spullen) hulp 
van de ouders en andere vrijwilligers. Kom gezellig een (half) dagje helpen! Hoe meer zielen hoe meer vreugd, 
wij zorgen voor een hapje en een drankje om de stembanden te smeren voor een goed verkooppraatje. 
 
 

SponsorKliks 

 
Naast de vlooienmarkt hebben we een doorlopende actie waarbij Scouting Eersel een percentage van een online 
aankoop krijgt. Er zijn ruim 300 webwinkels aangesloten bij SponsorKliks. 
 
Of je nou een boek besteld via Bol.com, of een pizza via Thuisbezorgd, zolang je via onze link naar deze 
webwinkels gaat, ontvangen wij een percentage. En, het kost jullie verder niets. 
 
Op onze website www.scoutingeersel.nl vind je meer informatie. Of ga rechtstreeks naar onze pagina bij 
Sponsorkliks. 
 
Wij zijn er erg mee geholpen en het is een kleine moeite. Ontzettend bedankt! 
 
TIP: Stel de pagina van Scouting Eersel in als startpagina van uw internetbrowser (Klik gelijktijdig op "ctrl" en "d" 
op uw Windows toetsenbord. Er wordt dan gevraagd of je de huidige pagina als startpagina wil opslaan.) Of 
download de sponsorKliks app op je telefoon! 

 

Weekenden 
 
Elke groep gaat een aantal keer per jaar op weekend. Tijdens deze weekenden worden typische 
scoutingactiviteiten gedaan. Het weekend begint meestal op vrijdagavond en is zondagmiddag weer afgelopen.  
 
Daarnaast gaan we één keer per jaar, het derde weekend van juni, met alle leden van Scouting Eersel op 
weekend tijdens het zwermweekend. We draaien tijdens dit weekend in gemengde groepen, met leden van alle 
speltakken in één groep. Dit wordt gedaan om onder andere de verbroedering onder elkaar te bevorderen en de 
onderlinge doorstroming te verbeteren.  
 

Zomerkamp 
 
Een keer per jaar gaan we een weekje op kamp, tijdens de zomervakantie. De exacte datum en duur van het 
kamp per spelgroep is terug te vinden in de jaarplanning. 
Het zomerkamp speelt zich af in een bepaald thema. Het is daarom ook leuk als alle kinderen verkleed komen. 
Aangezien dit voor de meeste kinderen (en de leiding) het mooiste onderdeel van het jaar is, vragen wij je indien 
mogelijk rekening te houden met uw eigen vakantieplanning. 
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Veiligheid 
 
Tijdens het groepsdraaien is Scouting Eersel verantwoordelijk voor uw kind. Wij proberen de veiligheid van alle 
leden dan ook zo goed mogelijk te bewaken. Denk hierbij o.a. aan: 

• Bij iedere groep hebben minimaal 2 stafleden een EHBO-diploma. 

• Bij iedere groep is altijd 1 vast persoon verantwoordelijk voor het geven van medicatie (indien van 
toepassing). 

• Het dragen van veiligheidshesjes tijdens tochten. 

• Tochten worden zo uitgezet dat gevaarlijke punten en/of drukke wegen zoveel mogelijk vermeden 
worden. Tijdens tochten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bossen, maar het is niet mogelijk 
om volledig in de bossen te blijven. Op de harde weg moeten de kinderen altijd aan de linkerkant van de 
weg blijven, en zoveel mogelijk in de berm (indien er geen voetpad/fietspad is). 

• Nieuwe leiding loopt/fietst tijdens tochten zoveel mogelijk samen met een ervaren leider. 

• Het dragen van veiligheidsgordels is verplicht wanneer kinderen in auto’s vervoerd worden. 

• Wanneer groepen gaan zwemmen, zal dit altijd vooraf bij de ouders gemeld worden. Het hebben van 
een zwemdiploma is hierbij gewenst. Indien uw kind geen zwemdiploma’s heeft, geef dit dan bij de 
leiding aan zodat zij eventueel voor extra begeleiding kunnen zorgen.  

• Kinderen onder de 11 jaar mogen nooit alleen op pad, ook niet in een speeltuin of zwembad. Op locatie 
wordt altijd een vast punt afgesproken waar de leiding te vinden is, maar een deel van de leiding zal ook 
rondlopen om de boel in de gaten te houden. Jonge kinderen dienen altijd in het zicht van de leiding te 
blijven. 

• Bij een kampvuur is het voor de kinderen niet toegestaan om iets in het vuur te gooien, tenzij hier door 
de leiding nadrukkelijk toestemming voor gegeven is. We proberen ook te letten op de kleding die onze 
leden dragen bij het kampvuur (zo min mogelijk synthetische stoffen i.v.m. brandgevaar), maar houdt 
hier ook rekening mee wanneer je je kinderen kleding meegeeft! 

• Bij vertrek en aankomst tijdens verplaatsingen worden de kinderen geteld zodat gekeken wordt of de 
groep compleet is. 

 

Onze vrijwilligers 
 
Scouting Eersel bestaat volledig uit vrijwilligers. Onze leiding staat iedere week weer klaar om de leden een paar 
leuke uurtjes te bezorgen. Zij zijn achter de schermen tevens bezig met het verzorgen van een leuk en 
afwisselend programma voor de draaiavonden/ochtenden maar ook voor de verschillende kampen door het jaar 
door en het zomerkamp. Er wordt regelmatig vergaderd binnen de speltakken zelf, maar ook met de hele 
scouting samen. Naast de leiding zijn er ook oud-leden die regelmatig hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door 
tijdens de kampen mee te helpen tijdens tochten, om voor de foerage te zorgen, of om een draaidag op te 
vangen als er onvoldoende leiding beschikbaar is. 
Wij zijn ontzettend dankbaar voor onze vrijwilligers, want zonder hen kan scouting Eersel niet blijven bestaan. 
Daarnaast zijn we ook altijd op zoek naar extra vrijwilligers. Mocht je zelf interesse hebben of iemand kennen die 
goed binnen ons team van vrijwilligers past mag je altijd contact opnemen via de speltakleiding of via een mail 
naar bestuur@scoutingeersel.nl.  
 
#weesliefvooronzevrijwilligers 
 
 
Wij hopen dat we je via dit informatieboekje voldoende hebben geïnformeerd, maar mochten er toch nog vragen 
zijn dan kun je altijd contact opnemen met de leiding van de groep en/of mailen naar info@scoutingeersel.nl. 
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Contactgegevens  
 
 

Website:      www.scoutingeersel.nl 
 
Algemeen:      info@scoutingeersel.nl  
 
Bestuur:      bestuur@scoutingeersel.nl  
Ron Flipsen – 06-51660677 (voorzitter)  
Willeke Lepelaars (secretariaat)     
Mara Verstappen - Boerboom (ledenadministratie)  
Nanne van de Ven (penningmeester)  
Mieke van Heugten - Bierens (penningmeester) 
Dirk van de Ven (groepsondersteuning) 
Dirk van Maanen (onderhoud en beheer blokhutten) 
 
Praktijkbegeleider: 
Marieke Maas – de Vos     praktijkbegeleiding@scoutingeersel.nl 
    
Vertrouwenspersoon: 
Emy Kennis - Flipsen     vertrouwenspersoon@scoutingeersel.nl 
 
Verhuur blokhutten:     verhuur@scoutingeersel.nl  
 
Commissie PR:      PR@scoutingeersel.nl  
 

GROEP CONTACT-PERSOON TELNR EMAIL 

Bevers Heidy Elsen 06-57946836 bevers@scoutingeersel.nl   

Kabouters Denise van der Aalst 06-57125799 kabouters@scoutingeersel.nl   

Welpen Bart Coppens 06-57561009 welpen@scoutingeersel.nl   

Gidsen Eline Elstgeest 06-29010400 gidsen@scoutingeersel.nl   

Verkenners Kai van Deurzen 06-22294137 verkenners@scoutingeersel.nl   

Rowans Ruud Koolen 06-27880798 rowans@scoutingeersel.nl  

Pioniers Alleen via email  pioniers@scoutingeersel.nl 

Voortrekkers Alleen via email    voortrekkers@scoutingeersel.nl  

Oud-stam Alleen via email  oudstam@scoutingeersel.nl 
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