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Aan de ouders van de nieuwe Verkenners
Uw zoon heeft zijn tijd bij de welpen erop zitten en is over gegaan naar de
Verkenners of misschien is hij zelfs wel voor het eerst bij Scouting komen
kijken. Mocht u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen hebben
over de verkenners, kunt u altijd contact met ons opnemen.
De verkenners
Bij de Verkenners doe je veel verschillende stoere en bijzondere activiteiten
die je anders nooit zou doen. Elke week organiseert de leiding weer een
super leuk programma. Zo gaan we bijvoorbeeld een tocht lopen of fietsen,
stoken we een vuurtje, pionieren (bouwen met hout en touw), koken,
klimmen of doen we een andere heel bijzonder activiteit.
Opkomsten
Over het algemeen is er elke zaterdagmiddag een Verkennersopkomst. Wij
melden uw tijdig als er een keer geen opkomst is of als deze op een andere
tijd begint. Als vuistregel kunt u aanhouden dat er in de vakantie alleen op
de laatste zaterdag opkomst is. Natuurlijk kunt u bij twijfel altijd contact
opnemen met de Verkennersleiding.
Tijden
Het Verkennerslokaal is vanaf 13.30 open en de verkenners zijn vanaf deze
tijd welkom op het clubhuis. Om 13.45 wordt iedereen op het clubhuis
verwacht en om 14.00 uur beginnen we met de opening.
Het einde van de opkomst is normaal rond ongeveer 17.00 maar dit kan
uitlopen tot 17.30. Dit kan komen doordat het programma iets uitloopt of
dat de dienstpatrouille even helpt met het opruimen van het lokaal. Het
kader heeft na de opkomst meestal nog een kwartiertje een korte
nabespreking.
Afmelden
Het kan natuurlijk altijd een keertje gebeuren dat uw zoon een middag niet
kan komen om wat voor reden dan ook. We stellen het zeer op prijs om uw
zoon af te melden (uiterlijk vrijdagmiddag) bij een van de leiding.
Het afmelden kan op de volgende manieren:
Door het de opkomst voor de afmelding te melden aan de leiding
Door een mailtje te sturen naar verkenners@janvanhoof.nl
Door de leiding te bellen (telefoonnummers vind je verder op in dit
boekje)
Door het formulier op de website in te vullen
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Fiets
Helaas staat ons clubhuis niet naast een leuk grasveldje, als wij naar buiten
gaan zullen we daarom ook bijna altijd op de fiets gaan. Daarom dient uw
zoon altijd op een (goede) fiets naar de Verkenners te komen. Zeker in de
winter en herfst is het van belang dat de verlichting naar behoren werkt.
Patrouilles
Bij de Verkenners zit je net als bij de welpen bij groepjes ingedeeld, deze
groepjes heten Patrouilles. Bij de Jan van Hoof hebben we afhankelijk van
het ledenaantal 5 patrouilles; de Vossen, Kieviten, Houtduiven, Otters en de
Panters.
Een patrouille bestaat uit 5 of 6 jongens van verschillende leeftijden. Binnen
dit groepje leer je goed samenwerken met andere jongens van je leeftijd.
De oudste, meest ervaren verkenner binnen een patrouille heet de
Patrouilleleider (PL). Hij draagt de verantwoordelijkheid voor het reilen en
zeilen binnen de patrouille. Gelukkig hoeft hij dit niet alleen te doen want
hij wordt geholpen door zijn Assistent Patrouilleleider (APL). Alle PL’s en
APL’s worden samen ook wel het kader genoemd en vormen samen nog een
patrouille, de Valken.
Patrouille wedstrijden
Om de samenwerking binnen de patrouille te verbeteren strijden de
patrouilles om de felbegeerde “Gouden Hoof voor de beste patrouille”. Bij
spelletjes, kookwedstrijden en kampactiviteiten zijn patrouillepunten te
winnen. Aan het einde van het zomerkamp wordt de beste patrouille op
gepaste manier gehuldigd.
Insignes
Een ander terugkomend onderdeel zijn de insignes. De insignes zijn door de
vereiste opdrachten leuke middelen om meer te weten te komen over een
bepaald onderwerp. Middels een leuk programma wordt hier verder
aandacht aangeschonken.
Weekendkamp
Elk jaar hebben we minimaal 1 weekendkamp. Dit weekendkamp wordt
bijna altijd in de buurt van Gouda georganiseerd. Tijdens het weekendkamp
hebben we vaak een groot programma. Soms wordt dit kamp geheim
gehouden voor de Verkenners.
Zomerkamp
Aan het einde van het seizoen gaan we met de Verkenners op kamp, op dit
kamp worden allerlei super leuke programma’s gedaan die normaal niet op
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een zaterdagmiddag gedaan kunnen worden. Zo doen we bijvoorbeeld
loop- en/of fietstochten, bij die tochten zitten ook nog stoere activiteiten
zoals abseilen, met een vlot het water oversteken of lekker pannenkoeken
bakken.
Op kamp kook en eet je samen met je patrouille, behalve op de laatste
avond, dan barbecueën we met de hele groep en sluiten we af met een
bonte avond.
Op zomerkamp hebben we ook altijd een super spannend thema, alle
programma’s op het kamp staan dan ook in het teken van dat thema.
Overige Kampen
Naast onze eigen kampen worden er voor Verkenners nog veel meer andere
kampen georganiseerd. Tegen de tijd dat de Verkenners zich voor deze
kampen in kunnen schrijven zullen wij hier meer informatie over
verstrekken.
HIT

De HIT wordt elk jaar rond in het paasweekend georganiseerd, voor de HIT
worden verschillende kampen voor verschillende interesses georganiseerd.
Zo zijn er bijvoorbeeld kookkampen, (zwerf)hikes, en pionierkampen. Maar
er is bijvoorbeeld ook een radio-interessekamp. Zo is er voor elke verkenner
wel een kamp naar zijn gading. De kampen worden geleid door andere
leidingleden.
Ontmoeting

Elk jaar wordt voor verkenners en gidsen uit onze regio de Ontmoeting
georganiseerd. Op dit kamp leren de verkenners en gidsen andere scouts
uit onze regio kennen. Ontmoeting vindt plaats tijdens het
hemelvaartsweekend, dit is meestal ergens in mei.
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Installatie
De installatie is een korte ceremonie waarin je officieel lid wordt gemaakt
van Scouting en de Verkenners.

Bij de installatie legt de Verkenner de volgende belofte af:
“Ik beloof mijn best te doen
Een goede Verkenner te zijn
Iedereen te helpen waar ik kan
En me te houden aan de Verkennerswet
Jullie kunnen op me rekenen”
Deze Verkennerswet luidt:
“Een Verkenner trekt er samen
Met anderen op uit
Om de wereld om zich heen te ontdekken
En deze meer leefbaar te maken
Een Verkenner is eerlijk, trouw, en houdt vol.
Een Verkenner is spaarzaam en sober
En zorgt goed voor de natuur.
En respecteert zichzelf en anderen.”
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De Scoutingkleding “de Scoutfit”
Net als bij veel andere verenigingen en (sport)clubs heeft Scouting zijn eigen
kleding. Elk lid van de groep draagt deze Scoutingkleding vanaf de
installatie. De Scoutingkleding die bij de installatie uitgereikt wordt, is het
bewijs ‘dat je erbij hoort’. Tevens is het een aanduiding voor het nationale
maar ook voor het internationale karakter van Scouting. De verkenners
worden op opkomsten altijd in compleet uniform verwacht.
Het uniform bestaat uit:
- Beige Verkennersblouse met insignes
- Jan van Hoof groepsdas met dasring
- Een blauwe (spijker)broek
Mochten er nog vragen zijn over de uniformen of wilt u een uniformstuk
bestellen neem dan contact op met de leiding.
De groepsdas
De Scouting Jan van Hoof – Groep heeft als enige van Nederland een OudGoud met zwarte groepsdas. Deze groepsdag wordt ook bij de Verkenners
gedragen en onderdeel van het uniform. Omdat we deze das binnen onze
groep zelf maken, is deze das een leasedas. Dat betekend dat hij bij het
verlaten van de groep moet worden ingeleverd. Wanneer de das
onverhoopt kwijt is geraakt dan kan bij de leiding een nieuwe das
aangeschaft worden.
Contributie
Om lid te kunnen zijn van Scouting Nederland en de programma’s waar veel
materiaal verbruikt wordt te kunnen bekostigen betaald elk lid contributie.
De hoogte van de contributie bedraagt €200,-- per seizoen(september tot
augustus). Een deel van de contributie gaat rechtstreeks naar het
zomerkamp waardoor de bijdrage voor het zomerkamp beperkt kan blijven.
De contributie kan worden overgemaakt naar:
IBAN: NL 83 INGB 0003 6322 43
T.n.v.: St. belangen Jan van Hoof-groep Gouda
O.v.v.: Contributie 2018-2019 “Naam”
Wilt u bij het overmaken ook de naam en speltak van uw zoon vermelden?
Dit scheelt een hoop gepuzzel voor onze penningmeester. Voor meer
vragen over de contributie kunt u contact opnemen met de
groepspenningmeester; Carel van den Bor (gegevens staan achterin)
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Financiële acties
Zoals gezegd wordt er veel kosten gemaakt voor het gebruik van materiaal,
maar ook voor het gebruik van het clubhuis en ook de kampen behoeft de
nodige financiële middelen. Daar deze kosten lang niet allemaal vergoed
kunnen worden met de contributie lopen de Verkenners iedere jaar twee
financiële acties.
Een actie die we al velen jaren doen is de speculaasactie. In
november verkopen de Verkenners dan huis-aan-huis pakken
speculaas voor een leuke prijs. De opbrengst hiervan wordt
besteed aan programma’s en aan het zomerkamp. Verder doen
de Verkenners in maart ook mee met de landelijke collecte van
Jantje Beton. De opbrengsten van deze actie worden gebruikt
voor het zomerkamp en het weekendkamp.
Einde lidmaatschap
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat uw zoon geen interesse meer heeft
in Scouting en u uw zoon dus wilt afmelden. Voor onze administratie vragen
wij u uw zoon persoonlijk af te willen melden bij de leiding. Verder zouden
wij het op prijs stellen om het opzegformulier in te vullen en daarop aan te
geven wat de reden is voor het vertrek. Het opzegformulier kunt u
aanvragen bij de leiding.
De ouders
De ouders van de Verkenners worden door de Verkennersleiding regelmatig
op de hoogte gehouden van de activiteiten die door de groep worden
ondernomen. Middels een opkomstenschema worden ouders
geïnformeerd over de dagen dat er wel of geen opkomsten zijn, en wordt
tijdig bijzondere activiteiten aangekondigd. Bij bijzondere activiteiten zorgt
de leiding met een brief voor de verdere toelichting.
We proberen door middel van foto’s en verslagen via de website van onze
groep een indruk hiervan te geven. Het werk in de groep wordt, zoals alle
verenigingswerk zonder betaling, geheel door vrijwilligers gedaan. Daarom
kan het voorkomen dat wij voor een bepaalde activiteit een beroep doen
op de hulp van ouders, bijvoorbeeld voor het vervoer naar en van het kamp.
De leiding zal u hierover tijdig informeren.
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Website & Social Media
Op de internetsite van de groep, www.janvanhoof.nl kunt u allerlei
informatie over onze groep vinden. Zoals het laatste nieuws, de
groepskalender en informatie over andere speltakken.
De Verkenners hebben zelf ook een website die u kunt bereiken op
www.janvanhoof.nl/verkenners.
Hier vindt u de agenda en informatie over de opkomsten en de leiding. Ook
zal de leiding proberen elke brief zo snel mogelijk op de website te plaatsen.
Foto’s welke tijden de opkomsten worden gemaakt zullen ook op de
website worden geplaatst in het fotoalbum.
Ook hebben we voor de verkenners en de ouders van de verkenners een
facebookpagina. Op deze pagina zal voor de verkenners de laatste extra
informatie worden geplaatst. De pagina is te vinden via
https://www.facebook.com/ScoutingJanVanHoofVerkenners
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Om onduidelijkheden te voorkomen betreffende de verzekering van de
jeugdleden en wat er van u, als ouder wordt verwacht, worden de
belangrijkste punten hieronder vermeld.
Ziekte
Ziekte is niet verzekerd via Scouting, wij gaan ervan uit dat jeugdleden hier
zelf voor verzekerd zijn. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon altijd het
polisnummer van de ziektekostenverzekering bij zich heeft?
Ongevallen
Scouting Nederland heeft een verzekering voor al haar leden voor
ongevallen tijdens Scoutingactiviteiten, waaronder ook alle opkomsten en
kampen vallen.
Aansprakelijkheid
Oftewel schade toegebracht aan anderen of eigendommen van anderen.
Ook hierbij gaan wij ervan uit dat uw zoon hiervoor verzekerd is. Scouting
Nederland heeft voor alle leden een zogenaamde ‘vangnet’- ofwel
secundaire verzekeringen. Deze verzekering treedt pas in werking wanneer
de schade niet direct verhaalbaar is op een persoon.
Eigendommen
Bagage is in principe niet verzekerd tijdens opkomsten of weekendjes. Ook
eigendommen die in het clubhuis gelegd worden zijn niet verzekerd tegen
diefstal of schade. Zorg dat uw zoon zijn waardevolle eigendommen thuis
laat. Op zomerkampen worden alle leden wel verzekerd met een reis- en
bagageverzekering.
Vervoer
Scouting Jan van Hoof-groep heeft geen verzekering voor auto’s e.d. die
gebruikt worden voor Scoutingdoeleinden. Ondanks onze dankbaarheid
voor uw bereidheid om mee te helpen met vervoer van kinderen geldt dit
ook voor u. Schade veroorzaakt met of aan uw auto valt onder uw
verzekering.
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Scouting is op gericht door Lord Robert
Baden-Powell of Gilwell (1857-1941). Het
begon in 1907 met een kamp op Brownseaeiland in Engeland. Dit is het eerste begin
van Scouting. B.P. schrijft daarna het boek
Scouting for Boys en gebaseerd op dit boek
beginnen in heel Engeland verkenners het
Scoutingspel te spelen (1908).
Dit boek sloeg zo aan bij de jeugd dat na
boven genoemd kamp de padvinderij (zo
heette Scouting vroeger) snel groeide.
Doordat er voortdurend een eigentijdse draai aan het Scoutingspel te
geven, wordt Scouting steeds aantrekkelijker. Nu zijn er over de gehele
wereld verspreid meer dan 40 miljoen Scouts, in meer dan 216
landen/gebieden! Iedereen kan meedoen met Scouting. Geloof, ras,
huidskleur, handicap, vluchteling of seksuele voorkeur, het maakt niet uit,
Scouting staat open voor iedereen!
Scouting in Nederland
Al snel na de oprichting in Engeland in 1907, begint men ook in Nederland
voorbereidingen te treffen om met Scouting te beginnen. Men vertaalt de
beweging met "padvinderij". Scouting in Nederland begon in 1910. In vele
plaatsen in het land schieten de padvindersgroepen als paddenstoelen uit
de grond.
“Scouting Nederland” is in 1973
ontstaan door de samenvoeging
van twee jongens- en twee meisjes
organisaties. Deze samenvoeging
kwam voort uit de wens naar
betere samenwerking en om de
terugloop van leden een halt toe te
roepen.

Het ledental is vanaf 1985 enorm gestegen, er zijn nu zo’n 110.000 Scouts
in Nederland. Scouting Nederland is lid van zowel de World Organisation of
the Scout Movement (jongensverenigingen) en van de World Association of
Girl Guides and Girl Scouts. (meisjesverenigingen).
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Meer info WOSM: www.scout.org
Meer info WAGGS: www.wagggs.org
Kijk ook eens op de website van Scouting Nederland (www.scouting.nl) hier
vindt je veel meer informatie over organisatie “Scouting Nederland”.
Speltakken
Alle Scoutinggroepen in Nederland zijn verdeeld in verschillende
speltakken. Een speltak is een groep kinderen - jongens, meisjes of gemengd
- van eenzelfde leeftijdsgroep die samen het spel van Scouting speelt. Zo
heeft iedere speltak een spelaanbod gericht op de specifieke leeftijdsgroep.
Alle speltakken, met uitzondering van de roverscouts, hebben een
leid(st)ers-team. Deze leiding gaat met de leeftijd over in begeleiding totdat
je als roverscout geheel zelfstandig kan functioneren.
Je kunt deze verschillende speltakken herkennen aan de kleur van hun
blouse. Elke leeftijdscategorie heeft een andere kleur.
Kortom Scouting is een afwisselende en plezierige vrijetijdsbesteding, dat is
wat Scouting te bieden heeft!
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Het clubhuis van Scouting Jan van Hoof ligt aan Gouderaksedijk 30a,
Gouda’s levendige en aantrekkelijke stadsoever aan de overkant van de
Hollandsche IJssel. Elke vrijdag en zaterdag zijn er activiteiten voor kinderen
en jongeren van 5 tot 25 jaar oud. Bij de Jan van Hoof-groep is iedere
vrijdag/zaterdag een avontuur, vol leuke, leerzame en spannende
activiteiten. Vanwege ons clubhuis (2 lokalen) kunnen wij ook bij slecht
weer ook binnen programma’s doen. Bovendien pakken we vaak met lekker
weer de fiets om in de polders in de omgeving lekker buiten te spelen.
Organisatie van onze groep
Onze groep kent 5 onderdelen voor jeugdleden en 2 voor jongeren:
Welpen - Jongens (jongens 7-11 jaar),
Welpen - Meisjes (meisjes 7-11 jaar)
Verkenners (jongens 11-15 jaar),
Gidsen (meiden 11-15 jaar),
Explorers “Die Impeesa’s” (jongens en meiden 15-18 jaar),
Stam Arendsoog (18+),
Stam + (23+)
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Ieder onderdeel heeft een eigen leidingteam waarbinnen een teamleider
verantwoordelijk is voor het betreffende onderdeel. Verder heeft onze
groep een jongerentak: Stam Arendsoog (vanaf 18 jaar). Dit onderdeel
heeft een eigen bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en
daarnaast bestaat er ook nog een Stam + groep voor alle 23 plussers.
Zowel de leidingteams van de onderdelen als de besturen bestaan volledig
uit vrijwillige medewerkers. Naast deze vrijwilligers zijn er nog een aantal
mensen die bij speciale activiteiten assistentie willen verlenen. Denk hierbij
aan het groepskerstfeest, overvliegactiviteit, kookstaf op de zomerkampen.

Het bestuur
Onze Scoutinggroep wordt geleid door een bestuur. Het bestuur zorgt voor
het reilen en zeilen van de groep en alle grote organisatorische zaken, zoals
het gebouw en de financiën. Contactgegevens vindt u achterin dit boekje.
De groepsraad wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, andere
vrijwilligers en het bestuur. De groepsraad vergadert 6 x per jaar en tijdens
deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de
jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de
leiding zelf. Bij de groepsraad is voor iedere speltak ook een
oudervertegenwoordiger aanwezig die de belangen van de jeugdleden die
nog niet bij de groepsraad mogen zijn vertegenwoordigd.
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Oprichting Jan van Hoof- groep
Door de oorlog was de padvinderij (Scouting) in Gouda een beetje in 't slop
geraakt. Op 13 juli 1945 kwamen daarom een aantal leiders bijeen in
ijssalon " 't Beertje" aan de Markt te Gouda. Zij bespraken daar met elkaar
een bijeenkomst te organiseren op 17 juli 1945 in gebouw "ons Huis" aan
de Turfmarkt om de grote toeloop van nieuwe leden te verwerken.
Op 17 juli 1945 werden daar zo'n 400 Verkenners gesplitst in 8 groepen. Eén
daarvan was groep VI. In Jan van Hoof, redder van de Waalbrug bij
Nijmegen, werd de naam gevonden die de groep nu nog draagt: de Jan van
Hoof-groep. De groepsdas werd ook al snel gevonden; de oude kleuren van
de vooroorlogse groep "Die Impeesa's", diagonaal oranje(oudgoud)/zwart.
Dit werd getransformeerd in een oranje das met een zwarte rand,
symboliserend
het
koningshuis
en
de
rouw.
De Stam van die oude "Die Impeesa's" groep: Stam Arendsoog werd
overgenomen door de Jan van Hoof-groep en is nog steeds onderdeel van
onze groep. Sinds die oprichting in 1945 zijn heel veel jongeren lid geweest
van de Jan van Hoof-groep. Te veel om op te noemen eigenlijk, we willen
hier volstaan met de "starters" van de groep; de heren Bontenbal,
Bouwman, Brink en Bakker.
In al die jaren is de groep eigenlijk weinig veranderd. Verkenners en Stam
waren er vanaf het begin, al snel kwamen de Welpen erbij, in 1978 de
Explorers, die hun onderdeel hebben vernoemd naar de oude groep "Die
Impeesa's". Van 2004 tot 2014 heeft het Beveronderdeel bestaan. In 2017
is dit onderdeel weer nieuw leven ingeblazen. In 2006 volgden de Kabouters
(hedendaags Welpen-meisjes) en in 2007 de gidsen. Hierdoor is de Jan van
Hoof groep een gemengde groep geworden. Als laatste is voor de wat
oudere leden in 2008 het onderdeel “Stam +” opgericht. Na 62 jaar
gevestigd te zijn te Nieuwehaven 308 zijn we in 2017 verhuisd naar de
Gouderaksedijk 30a.
Gezamenlijk vormen alle onderdelen de huidige Jan van Hoof-groep, een
actieve hedendaagse Scoutinggroep!

Pagina 15 van 20

Jan van Hoof “De held van Nijmegen”
Jan Jozef Lambert van Hoof werd geboren op 7
augustus 1922. Hij kwam op 10 jarige leeftijd in
aanraking met de padvinderij (nu; Scouting). Hij
maakte als Verkenner de Wereldjamboree in
Vogelenzang
in
1937
mee.
Toen de oorlog uitbrak meldde hij zich direct aan
bij de ondergrondse Samen met collegavoortrekkers (Stamleden) heeft hij toen menig
sterk staaltje uitgehaald. In de zomer van 1944 was de opmars van de
geallieerden ver gevorderd. Om te voorkomen dat de Engelsen te dichtbij
zouden komen hadden de Duitsers de brug over de Waal bij Nijmegen van
springladingen voorzien. Deze belangrijke brug moest echter behouden
worden.
Op 18 september 1944 ging Jan
van Hoof, helemaal alleen, naar
de brug toe om, onder gevaar
voor eigen leven de leidingen
naar de springladingen door te
knippen. De dag daarop werd hij,
als gids van een groep Engelsen
in Nijmegen, koelbloedig door de
Duitsers neergeschoten.
Na de oorlog werd hij geëerd met militaire ordes uit Nederland, Engeland
en Amerika. Op de brug werd in 1946 een plaquette geplaatst ter
herinnering aan deze 22 jarige held. Tal van scoutinggroepen hebben zijn
naam als groepsnaam genomen. Nu herinneren nog 3 groepen in Nederland
aan zijn naam: in Nijmegen, Nieuwegein en onze eigen Jan van Hoof-groep
in Gouda.
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In verband met de privacy van de betreffende personen zijn de
telefoonnummers niet meer direct uit dit informatieboekje te halen. Indien
u contact wenst te leggen met een van de onderstaande personen kunt u
contact opnemen met de verkennersleiding.
Stichtings/groepsbestuur:
Voorzitter

Kees-Jan

Secretaris

Paul

Penningmeester

Carel

2e penningmeester

Peter

Groepsbegeleider 1

Daniël

Groepsbegeleider 2

Nils

Lid/PR/
Ledenadministratie

Jeffrey

Lid/website

Idsard

Lid/technische dienst

Tim

Mailadressen bestuur:
Groepsbestuur & Groepssecretariaat
contact@janvanhoof.nl
Stichtingsbestuur
stichting@janvanhoof.nl
Penningmeesters
penningmeester@janvanhoof.nl
Groepsbegeleiding
groepsbegeleiding@janvanhoof.nl
Ledenadministratie
ledenadministratie@janvanhoof.nl

Pagina 17 van 20

Teamleiders Speltakken
Teamleider Bevers
Simon
bevers@janvanhoof.nl
Teamleider Welpen - Jongens
Madelief
welpenjongens@janvanhoof.nl
Teamleider Welpen - Meisjes
Marcel
welpenmeisjes@janvanhoof.nl
Teamleider Verkenners
Thomas
verkenners@janvanhoof.nl
Teamleider Gidsen
Lucia
gidsen@janvanhoof.nl
Teamleider Explorers
Thijs
explorers@janvanhoof.nl
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Telefoonnummers Verkenners leiding
Thomas
Teamleider

Koen
Secretaris

Twan Frieling
A.V.L.

Mark McLaughlin
A.V.L.

Mailadres Verkennersleiding: verkenners@janvanhoof.nl
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Stichting Jan van Hoof-groep Gouda onderdeel van Scouting Nederland.
Clubhuisadres
Internetsite
e-mail
KvK nr.

Gouderaksedijk 30a, 2808 NG Gouda
www.janvanhoof.nl
info@janvanhoof.nl
41172029
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