INFOBOEKJE

JONG ARCEN
2018/2019

Inleiding
Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt het infoboekje van Stichting Jong Arcen.
Met dit boekje willen wij u informeren over zaken als de eerste clubavond van uw zoon of
dochter, samenstelling van Stichting Jong Arcen, afspraken binnen de Stichting en allerlei
andere zaken.
Wij willen u er tevens op attenderen om tijdig de contributie over te maken.
U ontvangt hierover begin september een aparte brief met de betreffende gegevens. (zie ook
pagina 5). Vriendelijk verzoek om de contributie pas over te maken indien u de brief heeft
ontvangen!

Voor de ouders en/of verzorgers van de junioren wordt, tijdens de clubavond,
een informatie-avond gehouden op 1 oktober. U zult hiervoor via de mail nog
een uitnodiging ontvangen.
Ook andere ouders zijn hierbij van harte welkom.
Graag willen wij u attenderen op de AVG wet. Zonder tegenbericht gaan we er van uit dat u
akkoord gaat dat wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens gebruiken voor Jong Arcen
doeleinden.
Kijk voor meer informatie hierover op onze website http://www.jongarcen.nl/privacy.
Wij willen u vragen dit boekje te bewaren.
Wees paraat en goed spoor.
Het bestuur
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Bestuur en Leiding

Bestuur
Voorzitter
Robert Lagarde
Lage Lei 128
077-4731678

Hopman
Jules Renkens
Past. Schrammstraat 2
06-42529737

Secretariaat
Bianca Hovens
Lage Lei 45
06-83705880

voorzitter@jongarcen.nl

hopman@jongarcen.nl

secretariaat@jongarcen.nl

Penningmeester
Ruben Hegger
Kruisweg 17
06-25520895

Voorzitter Senioren
Jan Keltjens
Geuldersedijk 7
06-31580410

VACATURE!
Algemene zaken

penningmeester@jongarcen.nl

senioren@jongarcen.nl

algemenezaken@jongarcen.nl

VACATURE!
Voorzitter junioren
junioren@jongarcen.nl

** Voor meer informatie betreffende openstaande vacatures kunt u mailen naar:
secretariaat@jongarcen.nl

Leiding Junioren
Anita Schraets (aanspreekpunt)
Denise Gerits
Kelly Seuren
Job van Helden
Martijn van Lipzig
Magaly Lorijn (hulpleiding)
Daniëlle Dinissen (hulpleiding)

Leiding Senioren
Jan Keltjens
Björn vd Bercken
Esmee Willemsen
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Aanspreekpunt buiten clubavonden of activiteiten (bijv. op het schoolplein):
Kim Clevis
Audrey Appeldoorn
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Groepsindeling
Alle kinderen van groep 3 t/m groep 6 hebben op maandagavond club.
Zij vallen onder de junioren.

De senioren hebben clubavond op de dinsdagavond. De senioren bestaan uit verschillende
patrouilles en de Stam.

Eerste clubavond
De eerste clubavond van uw zoon of dochter vindt plaats in week 35 (27 augustus).
Hieronder ziet u op welke avond uw zoon/dochter clubavond heeft. De vermelde leid(st)er is
het aanspreekpunt. Hierbij kunt u terecht met vragen en opmerkingen.
Om overlast te voorkomen willen wij u vragen uw zoon/dochter pas zo laat van huis te laten
gaan dat hij/zij maar 5 minuten bij de blokhut hoeft te wachten.

Junioren
Slingeraapjes
(groep 3 en 4)

Dino’s
(groep 5 en 6)

Senioren
Nieuwe patrouille
Zeehonden
Wolven
Brulapen
Vleermuizen

Stam

Maandag 18.30 – 19.45 uur
1e patrouille-avond: 27 augustus
Aanspreekpunt en afmelden clubavond:
Anita Schraets
(06-12659593)
Maandag 18.30 – 19.45 uur
1e patrouille–avond: 27 augustus
Aanspreekpunt en afmelden clubavond:
Anita Schraets
(06-12659593)

Dinsdag 19.00 – 20.30 uur
1e patrouille-avond: 28 augustus
Aanspreekpunt en afmelden clubavond:
Jan Keltjens (06-31580410)

Dinsdag 19.00 – 20.30 uur
1e patrouille-avond: 28 augustus
Aanspreekpunt en afmelden clubavond:
Jan Keltjens (06-31580410)
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Afmelden
Indien uw zoon of dochter een avond niet kan komen, meld hem of haar dan af zoals
hierboven beschreven.
Indien uw zoon of dochter niet aanwezig is en zich niet heeft afgemeld, zal er net na
aanvang van de clubavond contact opgenomen worden met de ouders om te informeren
en/of op de hoogte te stellen dat uw kind niet aanwezig is op de clubavond. Dit geldt alleen
voor de junioren!

Wij gaan er vanuit dat de kinderen lid van de club blijven, totdat zij zich schriftelijk of via de
mail afmelden bij de ledenadministratie:
Kruisweg 17
5944 EM Arcen
Mail: penningmeester@jongarcen.nl
Tevens stellen wij het op prijs dat u dit ook doorgeeft aan de leiding van de groep

Troepsactiviteit
In het begin van het seizoen is er altijd een troepsactiviteit.
Dit houdt in dat er een avond georganiseerd wordt voor alle leden en in uniform of
T-shirt.
Datum:
maandag 10 september
Meer informatie over deze gezamenlijke activiteit volgt via de mail
Dinsdag 11 september is er dus geen club!!!

Contributie
De contributie voor het nieuwe seizoen is € 80,00
Dit is exclusief het kampgeld voor het Klein kamp, Pinksterkamp en Zomerkamp.

Afspraken
Iedereen is voor zijn of haar plezier lid van Jong Arcen. Ook de leiders en leidsters.
Tijdens patrouilleavonden zijn er vaker momenten dat de kinderen moeten luisteren naar
bijvoorbeeld de uitleg van een spel.
De bedoeling is dan dat de kinderen naar deze uitleg luisteren en ook kunnen luisteren. Met
andere woorden, kinderen die op zulke momenten niet de aandacht op kunnen brengen,
kunnen op de eerste plaats het spel niet spelen en op de tweede plaats storen ze vaak
andere kinderen.
Als leiders of leidsters na verschillende keren gewaarschuwd te hebben merken dat
waarschuwingen niet helpen kan men besluiten om het desbetreffende kind naar huis te
sturen.
Natuurlijk worden de ouders telefonisch op de hoogte gebracht van het wegsturen.
Mocht bovenstaand probleem zich bij een bepaald kind vaker voordoen dan kan men ook
besluiten om het kind voor één of meerdere avonden te schorsen.
Ook dan worden de ouders ingelicht.
Hopelijk hoeven we bovenstaande regel niet vaak toe te passen want:
Iedereen zit voor zijn of haar plezier bij Jong Arcen.
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Verhuur tent
Jong Arcen heeft, zoals bekend, een grote tent (5 x 10 meter).
Deze wordt verhuurd voor € 150,00. Er wordt voor u opgebouwd en afgebroken.
Meer informatie kunt u krijgen bij Pierre Renkens (tel. 06 -42040295)

Dataplanning
Activiteit
1e patrouilleavond junioren
1e patrouilleavond senioren
1e patrouilleavond stam
Troepsactiviteit
Informatie-avond ouders
Christus Koning
Sinterklaasavond junioren
Sinterklaasavond senioren
Klein Kamp junioren
Infoavond kampen
Pinksterkamp senioren
Rollebol
Open inloopavond Junioren
Zomerkamp senioren
Zomerkamp junioren

Datum
27 augustus 2018
28 augustus 2018
28 augustus 2018
10 september 2018
1 oktober 2018
20 oktober 2018
26 november 2018
Eigen clubavond
5-6-7 april 2019
???
8-9-10 juni 2019
15 juni 2019??
3 juni 2019
6 t/m 13 juli 2019
7 t/m 10 juli 2019

Alle data zijn onder voorbehoud. Houd onze website en uw mail in de gaten voor actuele
data!

Website
Voor actuele informatie over de dataplanning en over de clubavonden kijkt u op onze
website: www.jongarcen.nl
Afwijkende tijden of activiteiten kunt u per week terugvinden in onze agenda.
Ook kunt u hier zien wat er op de planning staat tijdens de clubavonden.
Deze planning is altijd onder voorbehoud!

Mailings
Onze leden krijgen af en toe voor een activiteit van Jong Arcen een briefje mee met extra
uitleg. Onze ervaring is, dat deze briefjes niet altijd bij de ouders terecht komen. Om dit te
ondervangen willen wij de informatie ook per e-mail sturen.
Ook sturen wij geregeld mails met andere belangrijke informatie.
Indien u een ander emailadres krijgt of wij hebben uw emailadres nog niet, vragen wij u dit
ons te laten weten op: secretariaat@jongarcen.nl
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Kleding
Jong Arcen is een jeugdverenging die zijn wortels heeft in de verkennerij. Daarom dragen wij
een uniform als wij ons als groep presenteren.
De Senioren hebben een uniformblouse (kosten € 30,00). Bij de blouse wordt altijd een das
gedragen. De das en het riempje krijgt iedereen in bruikleen. Als je je afmeldt voor de club,
dien je deze in te leveren. Als je je das kwijt raakt kost dit € 7,50 en het riempje € 3,50.
Onder het uniform wordt een nette, blauwe spijkerbroek of een nette, korte broek gedragen
(géén sportbroek).
Voor de Junioren bestaat dit uniform uit een T-shirt. De kosten hiervoor zijn € 5,-.
In sommige gevallen dragen de Junioren ook een das (bijvoorbeeld op kamp), maar dan
wordt deze door de leiding uitgedeeld. Ieder juniorenlid dient gedurende het seizoen in het
bezit te zijn van een T-shirt.
Uniformen en Jong Arcen T-shirts zijn te koop bij Chantal van Giesen tijdens openingstijden:
“La Bellefleur”
Raadhuisplein 17
Arcen
Tel. 077-473 37 44

Kampgeld
De kosten voor het Klein Kamp, Pinksterkamp en Zomerkamp 2019 voor junioren en
senioren worden ruim voor het kamp bekend gemaakt.

Telefoonnummer blokhut 077-4732159
(alleen bereikbaar tijdens clubactiviteiten)
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