In het kort
Leden van 23 t/m 99 jaar
Contributie: € 24,00 per
jaar (excl. kampen)
3 – 4 activiteiten per jaar

Onderdeel van scouting
Nederland
o Incl. kortingsacties op
scouting artikelen
o Lidmaatschap
scoutingmagazine
o Toegang tot scouting
kampeerterreinen

Contact & meer informatie
Website:
E-mailadres:

http://www.keizerkarelgroep.com
plus-scouts@keizerkarelgroep.com

Adres clubhuis:

Zonnestein 64
1181 LX Amstelveen

Plus-Scouts
23 t/m 99 jaar

Inleiding
Als je 23 jaar bent en het niet
meer ziet zitten om elke week
een opkomst mee te maken.
Maar je wilt wel de binding
houden met de Keizer Karel
groep, dan zijn de Plus-Scouts
iets voor jou.
Als Plus-Scout ben je
buitengewoon lid van Scouting
Nederland en gewoon lid van de
Keizer Karel Groep.
Je hebt geen vaste
Scoutingfunctie
maar je bent
Beleefde je veel
eventueel inzetbaar
plezier aan je
als je dat wilt.
scoutingtijd?

Programma
Naast het
ondersteunen van de
groep hebben de
Plus-Scouts ook een
paar eigen
programmapunten.

Er is een vaste
activiteit, en wel de
24 uur van het
Naaldenveld. Een
kampje met PlusScouts en
oudestompen op het
Of zie je je kinderen
Naaldenveld. Dit
daar nu genieten?
kampje wordt altijd
Will je op de een of
gehouden het eerste
andere manier
weekend na
verbonden blijven?
pinksteren. Verder
hebben we soms
activiteiten die door
de leden zelf worden
georganiseerd. Daarbij moet
gedacht worden aan een
(bord)spelletjesavond, motor
toertocht, schiemanavond,
avondje fondue, enz. We gaan
er van uit dat er 3 tot 4
activiteiten per jaar zijn.

Uniform &
Installatie
Bij de Plus-Scouts is geen
installatie ceremonie. We
hebben een eigen kledinglijn
die bestaat uit een polo met
ons logo erop geborduurd.

Kampen
Speciale
Evenementen
Een maal per jaar worden er
door de Regio zwemwedstrijden
georganiseerd en daar doen we
aan mee. Verder gaan we één
maal in de twee jaar naar de
Scout-in. Dit is een weekend
voor alle leiding en niet direkt
leidinggevende van Scouting
Nederland.

24 uur van het naalden veld

