
Binding met de vereniging

Maximaal 4 opkomsten per jaar

Leden van 23 t/m 99 jaar

Contributie: € 43,00 per
jaar (excl. kampen)

Geen verplichtingen

Onderdeel van scouting
Nederland

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

In het kort

Contact & meer informatie

Website: http://www.detrappershs.nl

email: info@detrappershs.nl

Adres clubhuis: Woldweg 61a
9606 PB Kropswolde
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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 
Trappersgroep, dan zijn de Plus-
Scouts iets voor jou. Als Plus-Scout 
ben je buitengewoon lid van 
Scouting Nederland en gewoon lid 
van de Trappersgroep. Je hebt geen 
vaste Scoutingfunctie
maar je bent eventueel
 inzetbaar als je dat wilt.

Evenementen

Als Plus-Scout kun je ook helpen 
bij tal van evenementen waaraan 
de Trappers meedoen. Denk 
bijvoorbeeld aan de watervloot, de 
7 km  of de dag van het Park. Je 
bent dan net als alle andere 
vrijwilliger binnen de vereniging 
bezig om er een gezellige en leuke 
activiteit van te maken. 

Uniform & Installatie

Bij de Plus-Scouts is geen
installatie ceremonie. Ook hebben 
de Plus-Scouts geen eigen 
kledinglijn. Natuurlijk stellen we 
het zeer op prijs om tijdens 
evenementen herkenbaar te zijn in 
onze eigen Trapperstrui. 

Beleefde je veel
plezier aan je
scoutingtijd?

Of zie je je kinderen
daar nu genieten?

Wil je op de één of
andere manier

verbonden blijven?

Programma

Naast het ondersteunen 
van de groep hebben de
Plus-Scouts ook een paar 
eigen programmapunten. 
Zo kunnen zij maximaal 4 
maar per jaar een eigen 
activiteit op het

TR
A
PPER

S

TRAPPERSTRAPPERS

HOOGEZAND SAPPEMEER

HOOGEZAND SAPPEMEER

scoutinggebouw 
organiseren. Dit kan 
van alles inhouden,  
denk bijvoorbeeld aan 
een middagje 
pionieren, een avond 
knopen, een dagje 
zeilen, - alles wat je 
maar kan verzinnen en 
waar genoeg animo 
voor is. 

Kosten

Als Plus-Scout betaal je 43 euro 
per jaar. Dit is inclusief de 
afdracht aan scouting Nederland.

Scouting activiteiten

Op persoonlijke titel kun je deel-
nemen aan regionale / landelijke / 
internationale evenementen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het, 
individueel of met enkele mede-
(Plus)scouts, meedoen aan een 
hike (Hike en Seek, de Friesland 
Trail, etc.) of staf worden bij de 
Nationale Jamboree of Wereld 
Jamboree. Opgave hiervoor doe je 
zelf.

Daarnaast mag je mee doen met 
enkele  activiteiten welke door de 
Trappers worden georganiseerd. 
Dit zijn onder andere  de boeren-
koolmaaltijd en het Trapperskamp, 
welke om het jaar plaatsvindt.
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