Wat is en doet scouting?
Scouting is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Een op
de tien Nederlanders is lid of is ooit lid geweest. Scouting Nederland biedt haar
leden spel- en activiteitenprogramma’s in groepsverband. De leden krijgen bij
de programma’s een begeleiding die afneemt naarmate ze zelfstandiger
worden. Leren door zelf te doen is hierbij het motto. De medewerkers bij de
groep zetten zich hierbij vrijwillig en belangeloos in voor de jeugd.
De vereniging Jan Pieterszoon Coengroep zeeverkenners
De vereniging Jan Pieterszoon Coengroep zeeverkenners behoort tot de
watertak van scouting. Water, zeilen en roeien en alles wat daarbij komt kijken
speelt een belangrijke rol in de programma’s. De groep heeft verschillende
soorten boten.
De nieuw Hoorn

De trots van de groep is het wachtschip; de Nieuw Hoorn, ons clubhuis. Met dit
schip gaat de groep regelmatig op kamp. Op een leuke locatie worden dan
tenten opgezet om in te slapen. Het koken en eten gebeurd aan boord. De
kampen zijn hoogtepunten waar veel leden naar uitkijken! De groep bestaat
sinds 1936.
J.P. Coen staat in het Guinness Record Boek!
Met het 12e lustrum hebben wij als groep een uniek record gevestigd. Met 37
lelievletten van diverse zeeverkenners groepen werd een spectaculaire sleep
door de Utrechtse grachten gevaren. Deze langste sleep is een tot op heden
een ongeslagen record!!
Je kunt dit record vinden in het Guinness Record Boek uit 1994

Wie zijn er welkom?
Bij de vereniging Jan Pieterszoon Coengroep zeeverkenners kan iedereen
vanaf 6 jaar lid worden. Je moet wel minimaal een zwemdiploma A hebben.
Hier volgen de verschillende onderdelen ingedeeld per leeftijdscategorie:
Vanaf 6 jaar: Welpen
Welpen zijn jongens en meisjes die knutselen, speurtochten lopen, hutten
bouwen, broodjes bakken, knopen leren maken en ook op weekendkamp
gaan. Spelenderwijs maken zij kennis met roeien en zeilen in een eigen boot.
Plezier maken met elkaar staat voorop!
De Welpen komen elke zaterdag van 11:00-13.00 uur bij elkaar.
Vanaf 11 jaar: Scouts
Ben je in de leeftijd van 11 tot 16 jaar dan ben je een Scout. Waar houden de
Scouts zich allemaal mee bezig? Ze leren zelfstandig zeilen en roeien.
Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor een eigen boot die samen met de
andere leden onderhouden wordt. Survivaltochten, vlotten bouwen,
pionieren, zeilwedstrijden en kamperen, zijn activiteiten die vaak op het
programma staan. Je mag zelf ook met ideeën komen.
De Scouts komen op zaterdag van 12.00-16.00 uur bij elkaar.
Vanaf 16 jaar: Wilde Vaart
De Wilde Vaart zijn de ‘oudere jongeren’ van de groep. In de leeftijd tot 20
jaar komen ze op zaterdag van 12.00-17.00 uur bij elkaar. Zij maken zelfstandig
hun programma. Bijvoorbeeld roeitocht door de binnenstad of een dagje
zeilen op de Lek. De leden beschikken hierbij over twee eigen boten.
Daarnaast regelen ze regelmatig een gezellig uitje, bv. naar een pretpark of
een avondje bowlen.

Vanaf 20 jaar: Loodsen / Stam of leiding
De loodsen / stam zijn de oudere van de groep. In de leeftijd vanaf 20 jaar kies
je ervoor om of leiding te worden bij de welpen, Scouts of Wilde vaart of om
Loods / Stam te worden. De Loodsen / Stam komen op zaterdag bij elkaar. Zij
onderhouden de Nieuw Hoorn (ons wachtschip), hebben diverse projecten
waar ze zich mee bezig houden en verder helpen ze de onderdelen als dit
nodig is.
Als je het leuk vindt om dingen te organiseren, je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en vindt het leuk om met kinderen om te gaan,
kun je er ook voor kiezen om leiding te worden. Als leiding bedenk je voor de
opkomsten een programma en organiseer je kampen.
Ook voor de ouders, die graag een steentje willen bij dragen voor de
vereniging zijn er diverse dingen te doen; zoals bijvoorbeeld ouderlid worden
bij de groepsraad, dit houdt in dat u, als ouder, ook uw stem heeft in
bepaalde zaken met betrekking tot de vereniging en/of de speltak(ken) van
uw kind(eren). Maar we hebben ook nog vrijwilligers nodig om eens in het
kwartaal het wachtschip en de werf schoon te maken, zodat uw kind(eren)
een schoon clubhuis hebben.
U kunt bij de leiding aangeven dat u hierin interesse heeft.
Kortom, voor elke leeftijdsgroep is er wel wat te beleven!! Kom gezellig kijken
op een zaterdag, je mag 3 zaterdagen meedraaien om te kijken of je het leuk
vind.
Kampen
Pinksterkamp en zomerkamp zijn de kampen die
standaard elk jaar georganiseerd worden. Daarnaast
kunnen er per onderdeel nog extra kampen zijn. De
deelname hiervan is vrijblijvend. De kosten van de
kampen kunnen variëren i.v.m. het aantal dagen, waar
we heen gaan etc. Per kamp kunnen de kinderen zich
opgeven en kunnen de ouders / verzorgers betalen.
De vereniging Jan Pieterszoon Coengroep zeeverkenners is een gemengde
groep met jongens en meiden als leden. Op de kampen wordt ook gemengd
geslapen in tenten of blokhutten

Lidmaatschap (contributie 2013)
Het lidmaatschap bedraagt per kalenderjaar (excl. Kampgeld):
Welpen
Scouts
Wilde Vaart
Loodsen/Stam
Leiding/Bestuur

Jaarbedrag
€ 108,€ 130,€ 130,€ 90,€ 46,-

Per kwartaal
€ 27,€ 32,50,€ 32,50,-

Let op! Ieder 2e lid uit een gezin ontvangt 20% korting op de contributie.
U-pasgebruikers dienen contact op te nemen met de penningmeester over de
kortingsregeling die er verleend wordt.
Je kunt ervoor kiezen om per kwartaal of in een keer te betalen. Als je ervoor
kiest per kwartaal te betalen dien je het bedrag voor 1 april, 1 juni, 1 augustus en 1
oktober te betalen en in een keer dan dient u voor 1 april te betalen.
Opzegging
Het kan ook voorkomen dat je het lidmaatschap wilt opzeggen. Je dient dit
uiterlijk voor 1 april, 1 juli, 1 oktober of voor 1 januari schriftelijk aan de
penningmeester door te geven. Is de opzegging niet op tijd dan moet de
contributie voor het komende kwartaal worden voldaan.
Meer informatie?
Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt of je vindt het leuk om wat
foto’s te bekijken verwijzen wij je naar de website van onze groep;
www.jpcoen.nl
J.P. Coengroep Zeeverkenners
Jutfaseweg 212c
3522 HS UTRECHT
tel. 06 34135400
info@jpcoen.nl / www.jpcoen.nl

