Plusscout worden
bij Scouting Fryslân
Plusscouts zijn een nieuw fenomeen binnen Scouting Nederland.
Ben je 21 jaar of ouder? En wil of kun je niet (meer) actief zijn als
leidinggevende of bestuurslid?
Blijf dan betrokken als plusscout! Die hebben geen vaste
vrijwilligersfunctie, maar zijn wel lid van Scouting.

Wat houdt het in?

Je kunt plusscout worden bij je oude
groep of op landelijk niveau, maar
ook bij Scouting Fryslân:
+ je organiseert dan samen met
andere plusscouts naar behoefte
activiteiten voor jezelf op regioniveau – een weekendje weg
bijvoorbeeld, of een puzzeltocht
+ je komt minimaal eens per jaar
met de andere Friese plusscouts bij
elkaar, gewoonlijk tijdens de
jaarlijkse ‘Bypraetery’
+ verder kun je door de Friese activiteitenteams benaderd worden om
te helpen bij een regioactiviteit –
de zwemwedstrijden bijvoorbeeld,
of de beverdoedag

Wat zijn de voorwaarden
en pluspunten?

+ Als plusscout ben je lid van
Scouting Nederland
+ Je ontvangt het magazine
Scouts Info en bent aanvullend
verzekerd
+ Met je scoutcard kun je terecht
in alle ScoutShops
+ Met je scoutcard
mag je kamperen op
scoutingterreinen in binnenen buitenland
+ Activiteiten van Scouting
Nederland zoals het Nawaka
en de Scout In staan voor je
open
+ Als plusscout mag je ook
deelnemen aan trainingen die
door de regio of in het land
worden georganiseerd
+ Je draagt de das van
Scouting Fryslân met een
plusscoutbadge er op

Hoe word ik plusscout?

Je kunt je via een inschrijfformulier opgeven bij de penningmeester van
Scouting Fryslân. Je machtigt de regio hier meteen mee de landelijke
contributie van je rekening af te schrijven. De regio draagt het geld af
aan Scouting Nederland. Voor verdere activiteiten die je eventueel met de
plusscouts onderneemt regel je met de deelnemers onderling de financiering.
De Friese plusscouts hebben een
contactpersoon die de contacten
met het regiobestuur onderhoudt.
Vooralsnog fungeert Arjan Wanrooy,
coördinator communicatie binnen
het regiobestuur, als centraal
aanspreekpunt voor de plusscouts.

Contactpersoon & meer informatie:
Arjan Wanrooy
communicatie@scoutingfryslan.nl

